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‘Kusjes
in plaats van bijten’
Verwaarloosde en mishandelde asielhonden worden in het project Dutch Cell Dogs getraind door gedetineerden om weer vertrouwen te krijgen in mensen. In gevangenis
Ter Peel in Evertsoord zijn de honden Skye, Bobbie, Kite, Tycho en Sierra zeven weken lang gekoppeld aan een trainer, zodat ze daarna door een nieuw gezin geadopteerd
kunnen worden.

Het project Dutch Cell Dogs wil
de getraumatiseerde honden een
tweede kans geven, legt oprichtster Marlies de Bats uit. Net zoals de
gedetineerden voelen deze honden zich
vaak eenzaam en alleen. “Ze snappen
hoe het is om opgesloten te zitten”,
aldus De Bats. Zeven weken lang, twee
keer per week worden de honden
anderhalf uur getraind. Daarvoor
worden ze eerst via een intakegesprek

gekoppeld aan een trainer. De Bats:
“Een goede match is heel belangrijk.
We willen iedereen in zijn kracht zetten. Daarvoor kijken we goed hoe de
hond en zijn trainer in elkaar zitten en
of dit wel goed bij elkaar past.”
Het trainingsprogramma is echter
niet alleen bedoeld om de hond
weer vertrouwen in de mens te laten
krijgen, maar heeft ook positief effect
op de gedetineerden. “Zij krijgen een

spiegel voorgehouden door de honden.
Zo leren ze naar zichzelf te kijken.”
De honden komen uit het asiel in
Tilburg en hebben veel meegemaakt.
“Ze hebben allemaal gedragsproblemen”, aldus De Bats. “Ze zijn mishandeld of verwaarloosd en moeten nog
veel leren voordat ze naar een gezin
overgeplaatst kunnen worden. Het zijn
geen grote honden, maar wel lastige.”

Samen angsten
overwinnen
Niet alleen de hondjes krijgen
steeds meer zelfvertrouwen, ook hun
tijdelijke baasjes hebben baat bij de
trainingen. Ondanks dat trainer Sanne
nu heel rustig naast hond Kite in het
gras zit, was dat een paar weken geleden wel anders. “Ik meldde me aan
omdat ik hier iets goeds wilde doen,
maar ik heb de eerste keer huilend op
het veld gestaan”, vertelt ze. “Ik was zo
bang.” Inmiddels is daar niets meer van

te merken en is de band tussen Kite en
Sanne steeds groter geworden. “Samen
hebben we onze angsten overwonnen.
Eigenlijk zijn we een beetje hetzelfde”,
lacht ze. “Eerst onzeker en angstig.
Maar we willen allebei leren en zijn
doorzetters. En doordat hij mij nu
vertrouwd, heb ik meer zelfvertrouwen
gekregen. Nu zie ik dat ik dit kan.”
Tycho, Surinaams voor ‘geluk’,
speelt deze warme ochtend vrolijk
samen met zijn tijdelijke baasje Mieke
in een kinderbadje. “Hij is mishandeld door een man”, vertelt Mieke.
“Daarom reageert hij heel fel op
mannen. Maar het gaat steeds beter
met hem. Door het trainen heb ik zelf
afleiding en hoef ik even niet aan mijn
eigen problemen te denken. Als ik een
rotdag heb gehad dan denk ik: morgen
weer lekker met de hondjes spelen.”
Ook voor Judith is het trainen van hond
Sierra therapeutisch. Zij kampt met
een depressie. “Ik heb nooit zin in iets,
niets is voor mij de moeite waard.

Door Sierra voel ik mij weer nuttig en
kan ik even mijn problemen vergeten.”
Judith vertelt trots: “Ze was een bijter,
maar dat heb ik haar afgeleerd. Nu
weet ze dat niet iedereen haar pijn wil
doen en geeft ze alleen nog kusjes.”

Vertrouwen
Na zeven weken zijn de honden
klaar om geadopteerd te worden door
een nieuw gezin en moeten trainer
en hond afscheid nemen. Bijna alle
dieren van het project, tot nu 412 van
de in totaal 420 asielhonden, vinden na
de training een nieuw thuis. De Bats:
“De laatste trainingsdag is altijd lastig.
Maar het is voor de dames ook een
belangrijke les. Bij houden van hoort
ook loslaten.” Sanne kijkt inderdaad op
tegen het afscheid van Kite. “Zelf kan
ik hem jammer genoeg niet houden,
dus ik hoop op een heel fijn plaatsje
voor hem.”
Omwille van de privacy zijn de namen van de
gedetineerden gefingeerd.
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Kabelskibaan Seven-Twenty in Sevenum

Internationale wakeboardwedstrijd
Bij kabelskibaan Seven-Twenty op de Schatberg in Sevenum vond zaterdag
17 juni een internationale wakeboardwedstrijd plaats. Topwakeboarders uit
verschillende landen namen deel aan de wedstrijd. De wedstrijden waren
voor de categorieën onder-15, onder-19, en open men en ladies.
De wedstrijden begonnen om
10.00 uur. De jongste leeftijdscategorie

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Kempen Media,
routekaart voor 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
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.

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

startte en de jongens mochten eerst.
Organisator Francois Rodriguez legt
uit: “Dit is een drie-sterrenwedstrijd.
Hier zijn in totaal vierhonderd punten
te verdienen voor degene die eerste
wordt in zijn of haar categorie.
Deze punten tellen dan mee in de
wereldranglijst. Wakeboarders krijgen
na een ronde een score tussen de nul
en de honderd en degene met de
hoogste score krijgt die 400 punten.”
Bij de wedstrijd waren spelers van
veel verschillende nationaliteiten.
“Nederland, Engels, Belgisch,” somt
Rodriguez op. “En het Duitse team is
hier ook.”

Wereldranglijst
Een lid van het Duitse team is
Leroy Ney. Hij staat op de vierde
plek van de wereldranglijst en ging
zaterdag voor de winst. “Ik ga de
competitie winnen. Ik ben hier ook
voor de lol met vrienden. Het is leuk
om hier weer mensen van over de
hele wereld tegen te komen die ik
ken”, zegt hij. Duitsers zijn over het
algemeen goed in wakeboarden, een
beeld dat Ney kan bevestigen. “We
hebben het Europese kampioenschap
en het wereldkampioenschap op onze
naam staan. En in de top vier van
de wereldranglijst staan drie Duitse

wakeboarders.” De onder-15 nummer
één komt ook uit Duitsland. Zijn
naam is Max Milde en ook zaterdag
werd hij eerste. De tweede plek ging
echter naar de twaalfjarige Kallum
Anderson-Wilsom, een jong talent
uit Groot Brittannië. Dit was zijn
eerste buitenlandse wedstrijd. Maar
Kallum staat nu al op de 24e plek van

de wereldranglijst. “Ik ben hier om
punten te verdienen voor de ranglijst.
En ik ga proberen eerste te worden.
Maar aangezien de nummer één hier
ook is wordt dat moeilijk. Max is wel
al 16, dus dat is niet helemaal eerlijk.
Volgend jaar probeer ik eerste te
worden.” Max begon al op zijn vierde
met wakeboarden. “Ik ging met mijn

Bouwplannen in Melderslo en Hegelsom
Zowel in Melderslo als in Hegelsom worden de komende tijd nieuwe woningen gebouwd. In Melderslo bouwt Woonwenz zes levensloopbestendige
huurwoningen en twee eengezinswoningen op de locatie Achter de Pastorie aan de Zwingelstraat. In Hegelsom zijn er plannen om aan het Bakhuuske
onder andere zeven starterswoningen te bouwen.
Woonwenz heeft afgelopen jaar
getoetst of er voldoende belangstelling
is voor nieuwe woningen in Melderslo.
Nu er voldoende interesse is getoond,

is de woningcorporatie begonnen met
de voorbereidingen voor de bouw.
Woonwenz hoopt eind dit jaar te
kunnen starten met de bouw en de

twee eengezinswoningen en de zes
huurwoningen en deze in de zomer
van 2018 op te kunnen leveren. Het
nieuwbouwplan bestaat uit enkele

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

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.

Brandweeroefening de Horizon
media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

vader naar een vriend van hem, daar
heb ik het achter de boot geleerd.”
Bezoekers waren enthousiast over
het vertoonde schouwspel. “Het is
geweldig om te zien wat die jongens
en meisjes al kunnen op hun leeftijd,”
verteld een toeschouwer. “En om de
wereldtop te zien wakeboarden is
natuurlijk sowieso indrukwekkend.”

Brandweer Sevenum hield donderdagavond 15 juni een brandweeroefening bij basisschool de
Horizon in Sevenum. De brandweerlieden demonstreerden onder meer hoe ze te werk gaan bij het
bestrijden van een brand.

kleine bouwblokjes van verschillende
hoogten. De levensloopbestendige
huurwoningen hebben de badkamer en
slaapkamer op de begane grond en zijn
hierdoor ook geschikt voor senioren.

Starterswoningen
De huurprijzen van de acht
woningen komen onder de
huurtoeslaggrens te liggen en
Woonwenz verwacht in het najaar
van 2017 te starten met de verhuur
via verhuurplatform Thuis in Limburg.
In Hegelsom ligt het plan om zeven
starterswoningen aan het Bakhuuske
te bouwen. Rob Linders uit Hegelsom
wil de zeven woningen realiseren.
Daarnaast zijn er ook kavels voor
vrijstaande huizen en twee-onderéén-kapwoningen opgenomen in Plan
Linders. Op dinsdag 12 september moet
de gemeenteraad van Horst aan de
Maas het plan nog goed keuren, maar
in de tussentijd wordt al gestart met de
voorbereidingen voor de bouw. Linders:
“De kavels willen we rond december
verkopen, maar deze kunnen al eerder
toegewezen worden. Naar verwachting
kan er in maart 2018 begonnen worden
met bouwen.” Daarnaast worden er in
Hegelsom nieuwe plannen ontwikkeld
voor de verbouwing van de voormalige
boerderij de Homberg aan de Pastoor
Debijestraat. Daar kunnen drie à vier
koopwoningen worden gerealiseerd en
twee huurwoningen.
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Ride & Run

Met paard en loper
Op Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg vond zondag 18 juni Ride & Run plaats. Hierbij moesten
deelnemers in teams van twee of drie met minimaal één paard en één hardloper een route van 5 of 10 kilometer
afleggen. Dit evenement werd georganiseerd door Ruitersportvereniging Haelen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Salvia

open
zondagt 17
.00 uur
van 12.00 to

Salvia nemorosa
‘Caradonna’.
Ø 17 cm. Per stuk
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Kwaliteit heeft een naam

Om 10.00 uur begonnen de eerste
teams met rennen. Daarna startte
om de drie minuten een team totdat
om 11.15 uur alle 26 teams vertrokken waren. Ruud Pruijsten is een van
de initiatiefnemers van de Ride &
Run. Zij ving het idee op in Ermelo.
“Onze ruitervereniging heeft al veertig
jaar ervaring met de sport en we wilden de vereniging nieuw elan geven,
wat meer aandacht voor de sport.”
Ruitersportvereniging Haelen
heeft het evenement één keer eerder
georganiseerd, maar toen kleiner.
“We organiseerden het eerst voor
elf eigen teams. Dat was vorig jaar.
We kregen toen veel leuke reacties en
wilden het daarom groter organiseren,”
vertelt Pruijsten. De vereniging heeft
toen De Peelbergen gecontacteerd
en ook zij waren enthousiast over het

idee. “Hier op de Peelbergen zijn alle
voorzieningen aanwezig. Frank Laenen,
exploitatiemanager van De Peelbergen,
was ook meteen enthousiast omdat hij
hiermee recreatie kon bieden en kon
laten zien dat De Peelbergen ook open
staat voor andere groepen dan alleen
professionals.”
Aan het eind van de wedstrijd
was er dan ook geen winnaar.
De tijden werden wel genoteerd.
Pruijsten: “Deelnemers willen toch
wel weten welke tijd ze hebben
gerend of gereden. Maar er is geen
winnaar. Dit is puur voor de sport zodat
het toegankelijk is voor iedereen.”
Voor het evenement kwamen
deelnemers uit zowel de omgeving
als van veraf. “Er is zelfs een team uit
Brunssum en uit Susteren, dat is toch
een eind rijden.”

Het moeilijke aan de wedstrijd
is het samen lopen van paard en
hardloper. Zo bevestigen ook deelnemers Joyce van Cranenbroek en
Calista Driessen. “De renner heeft het
natuurlijk het moeilijkst, want dat is
het meest vermoeiend. Maar er loopt
er ook nog een langs je, en dat paard
bepaalt het tempo.” Gaby Kuijpers
kwam speciaal uit St. Oederode om
met Monique Cornelissen de race te
volbrengen. Zij kozen voor de route van
10 kilometer. Kuijpers: “Monique belde
me of ik zin had om mee te doen, voor
de lol. En het ging heel goed. Het is
een heel leuk, laagdrempelig evenement. Jong en oud kan hier mee doen
en ook jonge en oude paarden kunnen
hier mee. Het moeilijke is dat het paard
jouw tempo moet volgen, maar dat
ging bij ons gelukkig goed.”

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

Onze winkels zijn geopend t/m zaterdag 1 juli.
Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen
en hopelijk tot volgend jaar!
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

Scholieren gevraagd!
Wij zoeken voor een moderne potplantenkwekerij in America
gemotiveerde scholieren die van aanpakken houden.
Ben je 14 jaar of ouder en je wilt graag werken
op zaterdag of in je schoolvakantie?
Reageer dan op info@vanrietpotplanten.nl,
of bel met 0651852238 voor meer informatie.

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

Wandel Drie Daagse Horst
De vijftigste editie van de Wandel Drie Daagse in Horst vond van vrijdag 16 tot en met zondag
18 juni plaats. De grootste groep deelnemers werd gevormd door scholen. Deelnemers konden tochten
maken van 5,10 en 15 kilometer. Op zondag was ook de mogelijkheid om 20 kilometer te lopen.
De driedaagse werd afgesloten met een defilé.

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

04

nieuws

22
06

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Je liefde voor ons stond bovenaan
Wij moeten aanvaarden om zonder jou verder te gaan

Geert Rijs

Wat warse gröts wiê ik twieë waeke gelaeje gebaore waord
desse miene paetoeëm môgsde waere.



Wij zijn superblij
met de geboorte van

Jaomer det we mekanger mar zoé kort gekend hebben.
Ik haj gaer nog hieël väöl leuke dinge met dich wille doon…

Haije lieve oeëme Geert!

Niels

Dieke knoêvel van dien paetekiendje Teun.

in liefde verbonden met

15 juni 2017

Cindy Beelen
papa van

Jelle

Zondag 18 juni ontvingen wij het bericht dat is overleden

Hij overleed, geheel onverwacht, thuis in zijn eigen omgeving
in de leeftijd van 33 jaar.
Sevenum, Cindy
Jelle
Sevenum, Pap en Mam Rijs
Heerlen, Pap en Mam Beelen
Sevenum, Erik en Imke, Saar, Teun
Hegelsom, Bart en Marianne
Heerlen, Nancy, Jozua
Horst, Barry en Yvonne, Lana, Esmee
Lottum, Peter en Peggy, Manon, Sanne, Kevin, Mandy
Sevenum, 18 juni 2017
Wolfsklauw 23, 5975 TM

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 23 juni 2017
om 10.30 uur in zaal Sevewaeg, Markt 3 te Sevenum.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.
Geert is thuis waar u woensdag van 18.00 tot 19.30 uur en donderdag
van 16.00 tot 18.00 uur afscheid van hem kunt nemen.

Geert Rijs

Uw eigen wijngaard?
www.steeg66sevenum.nl
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.
Stalling campers/caravans
of andere objecten.
Deur 4.90m br. en 4.30m h. America
Mts-daniels@hetnet.nl
06 38 64 67 49

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
vanaf € 150,00.Tapijt, vinyl, laminaat
vloeren, raambekleding.
Bel 06 16 37 45 14.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

AKTIE

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

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

geboren

iefke

Team Fietsplus Geert Rijs

Geert, kammeroad,
Zo plotseling en zo definitief uit het leven gefietst.
Geen verhalen meer over je grote trots Jelle.
Geen verhalen meer over je eigen fietsenzaak.
We zullen je enorm missen….
Cindy en Jelle, veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bart & Wijnie, Eric & Irene, Lotte, Jean & Anne, Jeroen & Karlijn, Stijn,
Hans, Joep & Carolien, Benthe, Lars & Els, Pepijn, Lei & Annemarie,
Leo & Marianne, Marijn & Kim, Paul, René & Martine, Sjuul en Niels,
Ruud & Marloes, Stan, Theo & Willeke ❤

Wegens omstandigheden
zijn wij donderdag,

vrijdag en
zaterdag gesloten
Frambrozen & bessen.
Verse frambozen & bessen van de
teler! Verder hebben wij vruchtenjam,
sappen, siropen, eieren en Poolse
honing. Malina Fruits, Tongerloseweg
11, 5963 NR Hegelsom (Horst aan de
Maas), tel. 06 16 04 23 57.

Eikelenbosserdijk 5,
5962 NV Melderslo

oprichter en eigenaar van Fietsplus Geert Rijs.
Wij wensen familie en dierbaren veel sterkte
met dit grote verlies.

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor onderzoek
naar auto-immuunziekten op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

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.

Rik Vullings, Petra Kleven
& Lars

www.fietsplusgeertrijs.nl

Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66

Laat een medium eens meekijken
naar je dringende levensvragen.
Al 9 jaar werken we met een officieel
keurmerk www.betrouwbaarmedium.nl
7 dagen pw.
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.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

18 juni 2017
Dochter van Dick Wijnands
& Marenka Janssen
Lief zusje van Jurre
Vondersestraat 34,
5961 JR Horst

Welkom lief ventje!

Geboren op 14 juni 2017

Milan
Zoontje en
lief broertje van
Martin en Esther
Phiferons-van Well
Milou en Jarno
Zandersweg 5
5961 RL Horst

Trimsalon Angelique.
Terug van weggeweest. Voor alle
kleine en middelgrote honden.
Voor informatie of het maken van een
afspraak bel: 06 21 43 92 58.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

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.

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

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.

Te huur garagebox Julianastraat 2a
Horst. M.i.v. 01-07-2017. € 60,- excl.
btw per maand. Info: 06 51 17 87 06

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.

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
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Basisscholen Horst aan de Maas staken

‘Een duidelijk signaal
afgeven’
Veel basisscholen in Nederland beginnen dinsdag 27 juni een uurtje later. Docenten gaan die dag staken tegen
onder meer de hoge werkdruk in het basisonderwijs. Ook in Horst aan de Maas doen basisscholen mee aan de
prikactie.
De stakingsdag is een initiatief
van actiegroep POinactie. Samen met
de onderwijsbonden, de schoolleiders
en schoolbesturen vormen zij
PO-front. Zij pleiten onder andere voor
investeringen in het basis- en speciaal
onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat er
in 2025 naar verwachting een tekort
is van 10.000 leraren in het primair
onderwijs. Naast de hoge werkdruk
wijzen de actievoerders ook op de lage
salarissen in het basisonderwijs.
Dynamiek Scholengroep en
Akkoord-po, waar de basisscholen in
Horst aan de Maas bij aangesloten
zijn, ondersteunen de prikactie. Zo ook
OJBS de Krullevaar in Sevenum. Door
middel van een brief informeerde de
school de ouders. “Onze leerkrachten
zijn allemaal erg bevlogen en zetten
zich in voor de ontwikkeling van elk
kind. We hebben ons beleid op orde,
we signaleren goed wat er nodig is

voor ieder kind en dan ontstaat er
een knelpunt”, zegt de school in de
brief. “Er is letterlijk tijd te kort om een
goed onderwijsaanbod voor ieder kind
te verwezenlijken. Vanuit idealisme
worden er vele uren extra gemaakt
om toch te kunnen bieden waar wij
vinden dat kinderen recht op hebben.
En dat levert een flinke werkdruk op.”
Directeur Marie-louise Vanmulken vult
aan: “Tot nog toe hebben we enkel
positieve reacties gekregen van ouders
die de actie steunen.”
“Alle scholen van Dynamiek
Scholengroep doen mee aan de
werkonderbreking op 27 juni behalve
De Kameleon. Op deze school staat
die dag een schoolreis gepland die
gewoon doorgaat. De medewerkers
van deze school staan overigens
ook volledig achter de actie”, geeft
Jos Baggen namens het College van
Bestuur aan. “Goed onderwijs vraagt

een gezonde financiering. Het wordt
tijd dat we als sector een duidelijk
signaal afgeven aan de samenleving
en de landelijke politiek. Zeker op het
moment dat partijen onderhandelen
over een nieuw regeerakkoord. Het
directieoverleg en het bestuur van
Dynamiek Scholengroep ondersteunt
de actie unaniem en maakt zich sterk
voor gezond primair onderwijs.”
Ook basisschool de Twister in Horst
laat dinsdag 27 juni de lessen een
uurtje later van start gaan, al geeft
directeur Jac Truijen eerlijk toe dat
hij zich afvraagt of de actie veel gaat
opleveren. “Of dit veel zoden aan
de dijk gaat zetten, betwijfel ik. Als
we willen dat onze klachten serieus
genomen worden, dan moeten we
meer doen dan een uur later beginnen.
Neemt niet weg dat we de actie wel
ondersteunen. Maar dit is een eerste
aanzet.”

Grote verkeerscontrole A67
Bij een grote verkeerscontrole langs de A67 ter hoogte van Sevenum heeft de politie vrijdag 16 juni
ongeveer 200 voertuigen gecontroleerd.
Het ging om een gezamenlijke
controle op een parkeerplaats
langs de Kleefsedijk, met
Belastingdienst, Rijksdienst voor
het Wegverkeer, Koninklijke
Marechaussee, de douane en

twee Poolse politieagenten. Bij de
controle werd voor 40.000 euro
aan openstaande belastingschulden
geïnd en zijn twee auto’s in beslag
genomen. Het bedrag waarop door
de Belastingdienst beslag werd

gelegd bedraagt bijna 90.000 euro.
Er werden 41 bekeuringen
uitgeschreven voor onder meer
kleine hoeveelheden drugs, rijden
zonder rijbewijs en het niet dragen
van een autogordel.
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Huis van de Wijk

Veiligheidsmarkt
in Horst
In het Huis van de Wijk in Horst vindt zaterdag 24 juni een veiligheidsmarkt plaats. De markt is open van 11.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de markt draait alles om
het thema veiligheid. Aanwezig zijn
onder meer de politie, Synthese en
Wonen Limburg. Ook het team van
Veilig Horst aan de Maas presenteert
zich deze dag met meer informatie
over buurtpreventie. De brandweer
laat door middel van een zogenoemd

‘rookhuisje’ zien wat er gebeurt bij
een woningbrand. Daarnaast is er
een workshop over babbeltrucs, waar
deelnemers leren hoe ze kunnen
voorkomen hier slachtoffer van te
worden.
Kijk voor meer informatie op
www.norbertuswijk.nl

Groepsaccommodatie

Sportpark
Griendtsveen wordt
recreatiepark
Het voormalige sportpark van Griendtsveen wordt een sport- en
recreatiepark met een groepsaccommodatie, een minicamping,
camperplaatsen en een sportveld. Ook wordt er een horecagelegenheid
gerealiseerd.
Het sportpark wordt na een fusie
met Helenaveen niet meer gebruikt
door de voetbalvereniging in het dorp.
De nieuwe bestemming gaat Sporten recreatiepark De Griendt heten. De
accommodatie biedt plaats aan ongeveer 25 personen en het sportveld is
bedoeld voor deze verblijfsrecreanten
en voor de Griendtsveense gemeenschap. “Griendtsveen trekt veel

toeristen die in de nabije omgeving
nauwelijks de gelegenheid hebben
om te overnachten”, aldus gemeente
Horst aan de Maas, die haar medewerking aan de plannen wil verlenen.
“Door de vestiging van een minicamping met groepsaccommodatie
creëert het Peelgebied een grotere
aantrekkingskracht op toeristen om
langer te blijven.”

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

Ter ondersteuning van ons vast team zijn we op zoek naar:

Interieurverzorg(st)ers
die het leuk vinden om:
• na schooltijd of in de avonduren bedrijven te poetsen
en/of
• in de vroege uurtjes kantoren e.d. zelfstandig schoon te maken.
Interesse? Meer weten?
Bel voor een kennismakingsgesprek naar
Wiel

☎ 077 - 398 18 19 of Petra ☎ 06 - 55 55 60 29
Zondag 16 juli 09.00 - 15.30 uur

Meister Rongenstraat officieel geopend
In America werd zaterdag 17 juni de Meister Rongenstraat officieel geopend. De opening werd
verricht door Ab Rongen, zoon van meister Rongen, Hay Poels, oudste lid van De Vrije Spelers en
Mirthe Cox, jongste lid van het ‘grote’ orkest van muziekvereniging St. Caecilia. Martin Rongen was
basisschoolleraar in America, was ruim 60 jaar lid van de toneelvereniging en zette zich onder meer
ook in voor de muziekvereniging en de dorpsraad. Er werd tevens een informatiebord onthuld bij de
al eerdere geopende Grad Poelsstraat.

rommelmarkt

Manege Tegelen,
Terrein Heideruiters bij Klein Zwitserland
Kaldenkerkerweg /Verlengde
Trappistenweg 33
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Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is
Maar in je ogen blinkt een traan

Het is moeilijk te aanvaarden,
dat je er niet meer bent.
Altijd stond je klaar,
voor ons en voor een ander.
Altijd hartelijk en warm.
Je hebt ons een mooi voorbeeld gegeven.

Frans Aerts

Billa Alards-Appeldoorn

echtgenoot van

Mia Aerts-Sleven

echtgenote van

en eerder van

Hay Alards †
Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar.
Melderslo, Jac en Tiny †
Nick
Melderslo, André en Christien
Anique, Patrick
Melderslo, Ger en Patricia
Melderslo, Ron

Melderslo, 19 juni 2017
Past. Teeuwenstraat 58, 5962 CB

Intens verdrietig, maar met veel mooie herinneringen
hebben wij afscheid genomen van mijn geliefde vrouw,
ontzettend lieve mama en geweldige oma

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van harte gefeliciteerd

Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar.

❤ ❤ ❤

Mia
Ellen †
Susan
Inge en John
Brit
Paul

Frans Aerts
Frans was tot op hoge leeftijd actief in de hondensport.
Hij heeft veel betekend voor onze vereniging en de
politiehondensport in zijn algemeenheid.
We zullen hem met al zijn raad en daad missen.

Gé Meiland
Bianca en Johan van de Lisdonk-Meiland
Jessie, Roy

Bestuur en leden van
Politiehondvereniging De Helper in Nood

Onze dank gaat uit naar huisarts Majoor en naar de medewerksters
van het groene kruis, voor de zorg waarmee zij Wil omringden.
Smidseplein 3D, 5961 XA Horst
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Te koop diverse fietsen
(dames, heren, kinder), gebruikt.
Tel. 06 13 41 01 51.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

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.

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

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.

40 jaar dienstverband
bij Aarts Conserven B.V.

Helaas is ons gewaardeerd lid en erevoorzitter

echtgenote van

† Horst, 17 juni 2017

Hay Collin

De crematie vond plaats in besloten kring.

op donderdag 15 juni overleden.

*Harlingen, 31 maart 1944

Jullie trotse kinderen
en kleinkinderen

De uitvaartdienst werd gehouden op dinsdag 20 juni 2017
in de aula van Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst.

Wil Meiland-Tichelaar
Gé Meiland

Henk en Gerda
Berg-Hoogeveen
50 jaar getrouwd

Horst, 15 juni 2017
Hof te Berkel 107, 5961 KX

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag
24 juni 2017 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Oda te
Melderslo waarna de crematie in besloten kring zal plaatsvinden.
Bijeenkomst in de kerk om 10.15 uur alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.

Op woensdag 28 juni a.s. zijn

Truus Aerts-Vennekens

Horst,
Maastricht,
Horn,
Horn,
Evi,
Manukau (N.Z.),

Familie Appeldoorn
Familie Alards

Als liefde zolang kan duren
een halve eeuw al bij elkaar
staan wij voor ons
pap en mam
met de bruidstaart klaar!

Zoek de Spaanse zon op! Gezellig
huisje a.d. Costa Blanca. Mooie
omgeving. Voorzieningen in de buurt.
Kijk voor acties en info op onze
website: www.casarutten.com of bel
ons: 077 463 14 80 of 06 50 21 89 12
Maria en Jos Rutten.
Heerlijke verse asperges te koop
tot begin juli/half juli, ook geschild!
Verhaeg Asperges Kranestr 38 Horst.
Ma - vrij 10-12 en 13-17u. Za 9-17u.
Tel. 077 398 65 90.
Open tuin Hegelsom. Open tuin
zondag 25 juni 11:00-17:00, 8500 m2
tuin met ruim 3000 soorten planten.
Jenniskens, Kogelstraat 41, Hegelsom.
Entree 3,50.

Snuffelen voor de helft.
Kringloopwinkel Twedde Kans en
Brocante Hal Limburg zitten bomvol
en daarom nu alles voor de helft.
Open di t/m vr 12-17 en zat 10-16 uur.
Speulhofsbaan 7A Meterik.
Afgelopen weekend gevonden
huissleutel met ronde hanger op de
parkeerplaats bij de Plus in Horst.
Tel. 06 10 07 43 28.
Lifestyle/fitcoaches gezocht.
Door de groei binnen onze praktijk
zijn we op zoek naar 3 serieuze
kandidaten. Nieuwe uitdaging of PT/
FT mogelijk. Stuur je cv met motivatie
naar info@welzijnspraktijkvitanova.nl
of bel: 06 27 02 17 83.

Dag en nacht bereikbaar

Man, net gepensioneerd, zoekt
werk voor enkele morgens. In bezit
van auto en rijbewijs. Schrijf naar
Hallo Horst aan de Maas, br.o.nr. 702,
Handelstraat 17, 5961 PV Horst.
Vacatures BreeBronne. Ben je 18+
en zoek je vakantiewerk? Wij bieden
werk in onze technische dienst of
horeca! Interesse? T: 077 465 23 60,
E: info@breebronne.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Gevonden zwart leren jasje,
10 juni op Sint Lambertusplein in
Horst. Tel. 077 398 28 03.
Handige vakantiekrachten.
Dedert Icesticks Horst zoekt per
direct enthousiaste en handige
vakantiekrachten. Controlerend/
repeterend productiewerk, 40 uur, mavrij, verschoven werktijden, staand/
lopend werk. Info: 06 22 40 06 58/
dedert.nl
Koopwoning gezocht in Horst
(hoekwoning/2 onder 1 kap).
Gewenste woonoppervlakte tussen de
110 en 140 m2. Het liefst met garage.
Contact: 06 22 75 64 02.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Ik ga op vakantie en neem mee..

‘Zonder mijn vrouw is de vakantie niet
compleet’
Met de zomer voor de deur en stijgende temperaturen in het verschiet komt ook de vakantie en daarbij de inpakstress dichterbij. HALLO Horst aan de Maas ging de straat op en vroeg
inwoners van de gemeente wat ze zeker niet vergeten mee te nemen in hun vakantiekoffer.

Petra van den Munckhof (52) en Wim van den Munckhof (56) uit Swolgen:
“Wij nemen als eerste goede zin mee. In een klein hoekje van de koffer. We gaan altijd
met een goed gevoel weg en zo gaan we ook met een goed gevoel terug. En we nemen
goede schoenen mee, om te wandelen. Dat doen we op vakantie vaak. We hebben altijd
sportieve vakanties: fietsen, kajakken, wandelen en klimmen. Dit jaar gaan we naar de
Franse Alpen.”

Erik Vlot (48) uit Broekhuizen:
“Voor mijn werk moet ik vaak vliegen en het is wel eens gebeurd dat ik mijn koffers
kwijt ben geraakt. Ik zorg daarom dat ik mijn opladers en creditcard mee heb. Stel dat ik
dan mijn koffers verlies, kan ik me dan nog altijd redden. Het is mijn back-up. Met mijn
creditcard kan ik nog dingen kopen en met mijn opladers zorg ik dat ik via mijn telefoon
nog bereikbaar ben.”

Guido Ernst (45) uit Horst:
“Ik neem een draaitafel mee. Zo kan ik op vakantie mensen amuseren. En ik kan
carrière maken in het buitenland. Dat doe ik het liefst in Spanje. Vroeger zei ik al dat ik met
een vriend met een aanhanger campings in Spanje wilde afgaan om daar te draaien voor
de feestende jongeren. En dan iedere dag een andere camping. Dat zou ik dan een week of
drie willen doen.”

Hans (42), Ivonne (33), Cas (5), Ties (3) en Lis (1) van Neerven uit Hegelsom:
“Ten eerste natuurlijk een pinpas. Anders hebben we niks te eten en te drinken. Maar
verder is de zwembroek wel heel belangrijk. Het is niet zo dat we de hele vakantie zwemmen maar het is wel altijd een onderdeel van de vakantie, dat is een soort van voorwaarde.
Dat doen we voor de kids, maar stiekem ook een beetje voor onszelf. Daarom gaan we
meestal ook op vakantie naar warme landen, dit jaar naar het zuiden van Frankrijk.”

Jan Peters (68) uit Hegelsom:
“De medicijnen zijn het belangrijkste. Ik kan niet zonder en die kun je vanwege het
recept niet halen in het buitenland. De rest kan ik gewoon kopen in het buitenland. En
natuurlijk gaat mijn vrouw ook in de koffer. Zonder haar is mijn vakantie ook niet compleet.”

Erwin (50) en Loek Smits (12) uit Horst:
“Het eerste dat in de koffer gaat is voor mij een boek. Ik vind het heerlijk om ’s avonds
op vakantie een boek te lezen. Ik ben echt een lezer, maar thuis komt het er nooit van.
Op vakantie hebben we er de tijd voor en doe ik het wel veel.”
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Geslaagden gemeente Horst aan de Maas
Voor de eindexamenleerlingen uit Horst aan de Maas was woensdag 14 juni een spannende dag. Geslaagd of niet? Hieronder een lijst van alle geslaagden uit Horst aan de Maas uit het eerste
tijdvak. Namens de redactie van HALLO Horst aan de Maas: gefeliciteerd!

IVO Deurne

Gemengde leerweg Landbouw

Deelschool De Sprong
Fieke Geurts Horst

Deelschool Hub van Doornecollege
Kaderberoepsgerichte leerweg
Lotje van der Sterren Griendtsveen, Luuk Vermeulen
Griendtsveen, Marieke de Vries t Griendtsveen

Anouk Bussemakers Sevenum, Anke van Enckevort Sevenum,
Kyra Hegger Horst, Pim van den Heuvel Meterik, Anke Hoeijmakers
Horst, Louke Janssen Hegelsom, Daniëlle Leijser Grubbenvorst,
Bart Peelen Meerlo, Mark Philipsen Kronenberg, Bram Rossy Horst,
Chris de Ruiter Evertsoord, Anne Schoeber Horst, Mel Thijssen
Sevenum, Irene de Wit Horst

Dendron College Horst
vmbo Theoretische Leerweg

Deelschool Peellandcollege
havo
Nina Meulendijks Griendtsveen, Jesse Vousten Kronenberg

vwo
Vera Crommentuijn Griendtsveen

Citaverde Horst

Basisberoepsgerichte Leerweg Landbouw
Shirley Bouwman Grubbenvorst, Nathalie Kurver Horst,
Sid Mulder Sevenum, Melanie van der Stijl Grubbenvorst,
Giel de Swart Swolgen, Joëlle Swinkels Horst, Loes Truijens
Grubbenvorst, Michelle Verhaegh Sevenum, Emiel Aerts
Meerlo, Thijs Bos Lottum, Sascha van Emden Broekhuizen,
Nick Francken Grubbenvorst, Jovanni Hoeppertz Melderslo,
Ibi Jassey Horst, Mandy Peters Lottum, Laura Berger Horst,
Hendrik Burgers Broekhuizen, Sam Domaniecki Meterik,
Rosalie Hoeijmakers Horst, Ashley Kraus Sevenum, Marina
van Leeuwen Grubbenvorst, Suske Nuijten Sevenum, Gijs
Paulus Grubbenvorst.

Kaderberoepsgerichte Leerweg Landbouw
Ilse Bogaert Horst, Jasper Bouten Broekhuizen, Renske
Bussemakers Sevenum, Joep van Enckevort Sevenum, Aimée
van der Hulst Sevenum, Siem Verhaegh Sevenum, Fenna van
Aken Grubbenvorst, Bart Derks Horst, Silke Houwen Horst,
Giel van Mil Horst, Fenna Nijboer Grubbenvorst, Gaby van
Perlo Horst, Willem Philipsen Kronenberg, Jules Schreurs
Horst, Rens van Stiphout Horst,

Esmee Alards Melderslo, Joeri Arts Horst, Ilhame Asektour Meerlo,
Sanne Beerkens Melderslo, Inge Bertrams Hegelsom, Dries van
den Beuken Sevenum, Jill van den Beuken Kronenberg, Freek
Bömers Grubbenvorst, Anouk Bouten Hegelsom, Nina Bouten
Sevenum, Freek Bovee Hegelsom, Jill Breukers Lottum, Amber
ten Brink Horst, Eva Camps Horst, Hongyu Chen Sevenum,
Fleur Coenen Swolgen, Daxine Cornelissen Melderslo, Esmée
Cornelissen Melderslo, Sem Cortenbach Meerlo, Carmen Coumans
Tienray, Natasja Cox Horst, Jetje Custers Sevenum, Vincent
Dellevoet Horst, Lola Derks Horst, Stijn Dinnissen Melderslo, Inge
Drabbels Meterik, Lynn Driessen Melderslo, Kay Drissen Horst,
Jorijn van Enckevort America, Fenne Engelen Sevenum, Fleur
Engels Sevenum, Manon Engels Horst, Nadja Fonteyne Lottum,
Jon Geerarts Hegelsom, Joyce Geerarts Hegelsom, Sanne Geurts
Hegelsom, Demi Gielen Sevenum, Rein Gijzen Melderslo, Maud
Gooren Swolgen, Beau Groen Horst, Timo de Haart Melderslo,
Kim Hegger Horst, Jip van der Heijden Sevenum, Wouter van der
Heijden America, Yoni van Heijst Sevenum, Mark Van Helden
Sevenum, Tessa Hendriks Sevenum, Stan Hesen Hegelsom, Jelke
Hesp Horst, Lisa Hewett Sevenum, Lisan Hoebers Horst, Mike
van den Hoef Horst, Ilse Hoogers Kronenberg, Yating Hu Horst,
Dirk Jacobs Meerlo, Konrad Janik Horst, Brent Janssen Swolgen,
Eefke Janssen Sevenum, Isa Janssen Swolgen, Romy Janssen
Horst, Tjerk Janssen Sevenum, Sara Jaranowska Sevenum, Gino
Jentjens Sevenum, Jeffrey Jilesen Meerlo, Pim de Jong Meterik,
Jelke Joosten Horst, Julie Kersten Sevenum, Amber Kneepkens
Horst, Robin Kuijpers Horst, Nicky Kuiper Horst, Lucas Langeslag
Lottum, Brianne Lay Horst, Nine Leijsten Sevenum, Evie Lemmen
Horst, Lukas van Lit Meterik, Jesse Litjens Horst, Lisan Loonen
Broekhuizenvorst, Loes Lucassen Sevenum, Mick Maessen

Sevenum, Jeffrey du Maine Kronenberg, Guus Martens Horst,
Nagim Mohammadi Horst, Emma Mooren Meerlo, Asia Mruszczyk
Horst, Bart Muijsenberg Sevenum, Daan Muijsers Sevenum,
Sem van den Munckhof Horst, Kay Nabben Horst, Zinzy Nagels
Broekhuizenvorst, Sam Nass Sevenum, Jasper Neggers Meterik,
Kees Nellen Horst, Jordy Niggebrugge Horst, Jens Oudenhoven
Tienray, Ivo van Outheusden Horst, Sjoerd Peeters Lottum, Ivo
Poels Horst, Ilse Puijn Horst, Iza Rambags Horst, Bjorn Rutten
Meerlo, Thieme Rutten Lottum, Koen Saris Horst, Michelle
Schoonderbeek Broekhuizen, Ashley Schreurs Hegelsom, Jord
Schrijnwerkers Horst, Doeke Spreeuwenberg Melderslo, Tom
Stegmeijer Sevenum, Tamara van der Sterren Horst, Dirkje
Stiphout Sevenum, Job de Swart Horst, Tom de Swart Horst,
Sharon Swinkels Horst, Tico Swüste Meterik, Gijs Tacken Horst,
Mirthe Theeuwen Melderslo, Luc Thijssen Broekhuizen, Dennis
Tielen America, Indy van der Velden Horst, Roel Verbruggen
Horst, Cain Verdellen Hegelsom, Suus Vergeldt Broekhuizen,
Daan Verhaeg Meerlo, Ciel Verheijen Broekhuizenvorst, Iris
Verheijen Lottum, Britt Verlinden Melderslo, Pam Verlinden Horst,
Quinn Verstegen Sevenum, Nathalie Vink America, Alissa Vissers
America, Nena Vissers America, Aukje Vullinghs Kronenberg,
Jesper Vullinghs Kronenberg, Eva Vullings Evertoord, Stan Vullings
Grubbenvorst, Wout Vullings Hegelsom, Imke van Vulpen Horst,
Nick Welles Grubbenvorst, Roy Wijnhoven Melderslo, Annika
Wismans Melderslo, Maartje Wismans Horst, Vana Wolff Sevenum,
Demi in ’t Zandt Sevenum

vmbo Kaderberoepsgerichte Leerweg
Afdeling: Bouwen, Wonen, Interieur
Faith Coumans Sevenum, Chelsey Elbers America, Jaap van de Goor
Kronenberg, Simone Hermkens Lottum, Stan van Horck Melderslo,
Donny van Kempen Sevenum, Tim Martens Meterik, Juul Mulders
Kronenberg, Juul Peute Grubbenvorst, Merel Poels Meerlo, Maaike
Pouwels America, Koen Schobbers Horst, Jelle Seuren Melderslo,
Etiënne de Swart Horst, Sem Thijssen Horst, Juul Verhofstad
Grubbenvorst, Teun Zeelen Lottum

Afdeling: Metalektro
Laurens Bartels Melderslo, Joris Cleven Meerlo, Glenn Cox Sevenum,
Sven Engels Melderslo, Rowin Gijsen Sevenum, Kevin Hesen Horst,
Siem Huijs Sevenum, Jeffrey Janssen Sevenum, Gidi Kleuskens Horst,
Kevin Linders Lottum, Stef van Lipzig Lottum, Damian Mruszczyk

CSI de PEELBERGEN
22 -25 juni 2017 | internationale springwedstrijd | Kronenberg

Primeur: Eerste concours op nieuwe graspiste!
DONDERDAG 22 JUNI
13.00 - 20.30 uur
internationale rubrieken
Restaurant alle dagen
geopend

VRIJDAG 23 JUNI
08.30 - 20.30 uur
Ranking proef &
internationale rubrieken

ZATERDAG 24 JUNI
09.00 - 20.30 uur
internationale rubrieken
aansluitend feestavond

ZONDAG 25 JUNI
08.00 - 18.00 uur
Finales & Grote prijs

GRATIS
TOEGANG

Travers 5 | 5976 PL | Kronenberg | www.peelbergen.eu
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Horst, Lennart Oijmans Swolgen, Rens Paulissen Swolgen, Alex
Ramsaroop Horst, Rutger Rijs Sevenum, Loek van Soest Horst, Jelle
Swinkels Horst, Nick Thelen Grubbenvorst, Vince Valk Horst, Sven
Versteegen Melderslo, Jelle Verstegen Sevenum, Gino de Zeeuw
Sevenum, Mario de Zeeuw Sevenum

Afdeling: Zorg en Welzijn
Meike Achten Melderslo, Stan Beurskens Broekhuizen, Maaike de
Bruin Horst, Jella Custers Swolgen, Linda Drabbels America, Elina
Geurts Horst, Juliana Gevorgjan Tienray, Aleksandra Hadam Tienray,
Lisa van Helden Swolgen, Anne Hermans Tienray, Merle van den
Heuvel Swolgen, Lisa Jacobs Swolgen, Jill Janssen America, Maud
Jaspers Grubbenvorst, Madelief Kleeven Horst, Daisy Kleuskens
Meterik, Esther Martens Horst, Zoë Martens Horst, Anouk Meijer
Horst, Fleur Ooijevaar Lottum, Thijmen Peters Meerlo, Sterre Roelofs
Horst, Sarkis Tamazyan Horst, Sam Walter Sevenum, Sem Wanten
Sevenum

vmbo Basisberoepsgerichte leerweg
Afdeling: Bouwen Wonen Interieur
Jeroen Baltussen Horst, Yvette Billekens Tienray, Robbin Clabbers
Horst, Stan Cox Horst, Youri van Gerven Swolgen, Sven Peulen
Horst, Teun Peute Grubbenvorst, Jarno Rongen Melderslo,
Luuk Stevens Swolgen, Stef van Summeren Meterik, Jarno Tros
Hegelsom, Cas Willemse Melderslo

Afdeling: Metalektro
Esli van Berlo Sevenum, Sjoerd te Boekhorst Horst, Luuk Claessens
Meterik, Luuk Faasen Horst, Tom Houben Sevenum, Simon Lausberg
Swolgen, Robin Lenssen Horst, Lesley Nabben Lottum, Finn Sassen
Horst, Remco Snel Sevenum, Rob Soentjens Melderslo

Afdeling: Zorg en Welzijn
Justin Crooijmans Grubbenvorst, Milou Custers Swolgen, Kim
van Enckevort Sevenum, Sophie Geurts Sevenum, Lynn Groen
Horst, Monique Haenen Sevenum, Gillian Hegmans Swolgen,
Bibi Hermkens Sevenum, Milou van Herpen America, Lynn
van de Laar Meerlo, Danisha Leijendeckers Tienray, Manjolla
Shala Horst, Naomi Smits Horst, Renske Swinkels Horst, Lenny
Voeten Grubbenvorst, Mandy Vullings Sevenum, Maud Vullinghs
Kronenberg Lonneke Wolters America

NIL-las-diploma
Laurens Bartels Melderslo, Tom Houben Sevenum, Stef van Lipzig
Lottum, Jelle Verstegen Sevenum

nieuws 09

CSWS diploma (Certified SolidWorks Student) (3D tekenen) Horst, Niels van den Bekerom Horst, Simon den Bekker Horst, Linde
Laurens Bartels Melderslo, Glenn Cox Sevenum,Kevin Hesen Horst,
Tom Houben Sevenum, Jeffrey Janssen Sevenum, Gidi Kleuskens
Horst, Robin Lenssen Horst, Stef van Lipzig Lottum, Damian
Mruszczyk Horst, Lesley Nabben Lottum, Alex Ramsaroop Horst,
Rutger Rijs Sevenum, Finn Sassen Horst, Remco Snel Sevenum,
Loek van Soest Horst, Nick Thelen Grubbenvorst, Vince Valk Horst,
Sven Versteegen Melderslo, Gino de Zeeuw Sevenum

gymnasium
Janna Boreas Meerlo, Koen Loonen Broekhuizenvorst, Sophie
Riswick Horst, Rachel Thyssen Sevenum

atheneum
Anouk Aerts Kronenberg, Anne van Aken Grubbenvorst, Menno
Bartels Horst, Mariska Beerkens Melderslo, Robin van Berlo
Grubbenvorst, Femke Beurskens Broekhuizen, Jenna Boekesteijn
Horst, Dave Boumans Broekhuizenvorst, Stan Breukers Lottum,
Isa van den Brink Hegelsom, Jelle Camps Horst, Casper Colbers
Sevenum, Floortje Cuppen Horst, Tess Custers Sevenum, Anouk
Deenen Hegelsom, Kiona Derix Meterik, Haye Frings Horst, Niels
Geisler Horst, Rick Geurts Hegelsom, Sharon Gielen Sevenum,
Mike Gooren Horst, Simon Hendriks Meterik, Roos Herings Horst,
Hilke Hermans Horst, Louka Hermans Meterik, Isa van den Hoogen
Sevenum, Jesper Huijs Sevenum, Floor Inghels Horst, Jessie van
Issum Sevenum, Roel Jacobs Meerlo, Leoni Janssen Meerlo,
Suze Janssen Sevenum, Fenna Jenniskens Meterik, Guus Kersten
Sevenum, Aron Kleeven Meerlo, Pim Kleeven Lottum, Rens de
Koning Meterik, Josi Linskens America, Alette Litjens Swolgen,
Jolijn Martens Sevenum, Sophie Martens Sevenum, Daphne
Meijers Broekhuizen, Anouk Muijsenberg Sevenum, Fenna van
den Munckhof America, Bram Nelissen America, Guusje Oomen
Sevenum, Lotte Peeters Horst, Wouter Peeters Grubbenvorst, Bram
Peters Lottum, Loes Peters Horst, Jan Poels America, Jannemieke
Poels Swolgen, Lincy Van Rens Meterik, Lotte Roefs Horst, Anouk
Seuren Horst, Camiel Seuren Horst, Levi Spreeuwenberg Melderslo,
Daphne Stevens Swolgen, Ellis de Swart Swolgen, Anke Verbeek
Grubbenvorst, Bo Verdellen Horst, Tom Verlinden Melderslo, Debbie
Vervoort Grubbenvorst, Rob Vissers Meterik, Stan Vogelzangs
Melderslo, Bas Vullings Evertsoord,

havo
Jelle Aerts Meterik, Rens Aerts Meterik, Kim Alaerds Horst, Dianthe
Arends Meerlo, Marieke Arts Meterik, Fenne Backus Melderslo,
Robin Te Baerts Horst, Lars Bastiaans Meerlo, Fenna van Bavel

•
•
•
•
•
•

•
•

van Berlo Sevenum, Inez van den Beuken Kronenberg, Amber
Billekens Meterik, Niels Bonten Meerlo, Sharon Boots Horst, Lieve
Campman Swolgen, Lieke Claes Horst, Karl Clevis Broekhuizenvorst,
Matty Cortenbach Horst, Karlijn Cox Horst, Wilbert Daniëls America,
Vera van Deelen Broekhuizen, Paul Derikx Meerlo, Joep Derix
Horst, Maarten Derks Horst, Joost Derksen Horst, Rik Driessen
Horst, Steffie Driessen Hegelsom, Nienke Engelen Sevenum, Jannes
Engels Horst, Lieke Engels Horst, Iris Gerritzen Grubbenvorst, Lieke
Geurts Horst, Lotte Geurts Hegelsom, Lieke de Groot Horst, Rogier
de Haan Sevenum, Kim Hartmann Meterik, Anne Hermans Horst,
Anniek Hermans America, Lotte Herrmann Horst, Sofie van Hoek
Horst, Kacper Iwaszkiewicz Horst, Merle Jacobs Horst, Nick Janssen
America, Stijn Jenneskens Horst, Sjeng Jenniskens Meterik, Jeremy
Klaassen Meterik, Ilse Kleuskens Hegelsom, Karlijn Kleuskens Horst,
Stan Kleuskens Horst, Alex Kuijpers Meerlo, Sjuul Kurvers Sevenum,
Jessi Kusters Hegelsom, Roger Van Lier Lottum, Jeremy Logister
Tienray, Martijn Lok Meterik, Ruben Lucassen Horst, Silas Luijpers
Horst, Sara Machielse Sevenum, Remco Martens Horst, Maud Meima
Horst, Tijn van Montfort Broekhuizenvorst, Femke Nabben Tienray,
Simon Nobel Broekhuizen, Martijn van Ooijen Horst, Loes van de
Pasch Meerlo, Daniëlle Peeters Horst, Bente Peters Lottum, Fleur
Peters Lottum, Veerle Peters Horst, Inge Pijpers Sevenum, Lindsay
Prak Sevenum, Lotte Raedts Sevenum, Lars Schoeber Melderslo,
Linda Schutte Kronenberg, Monique Sino Grubbenvorst, Skip Slaats
Horst, Niels Smits Horst, Meike van de Steeg Sevenum, Pepijn Stoter
Sevenum, Rens de Swart Swolgen, Cindy Teegelbeckers Horst,
Shanthi Theunissen Sevenum, Niek Thielen Melderslo, Pascalle
Thielen Horst, Merlin Thijssen Broekhuizen, Stijn Verberne Horst,
Veerle Verbruggen Sevenum, Tamar Verdellen Melderslo, René
Vergeldt Lottum, Puck Verheijen Lottum, Lowie Versleijen Horst,
Anne Verstegen Broekhuizenvorst, Britt Verstegen Sevenum, Ilse
Verstegen Sevenum, Roos Vervoort Horst, Daan Vissers Hegelsom,
Iza Vissers Horst, Tim Vissers Meerlo, Lars Vogels Horst, Ilse
Vogelzangs Melderslo, Suniva Vollenberg Horst, Carmen Vooijs
Horst, Lisa Vorstermans Horst, Evie van de Weijer Sevenum, Judy
van Wijlick Broekhuizen, Xaviero van Wijlick Melderslo, Jip Wijnen
Horst, Fenna Wilbrink Sevenum, Nienke Willems Grubbenvorst, Niels
Wilmsen Lottum, Elena Wismans Melderslo

Overige scholen

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

Win een dag cabrio rijden

Open dag Autoservice Camps
Op zaterdag 1 juli is het alweer één jaar geleden dat Eduard en Yvonne Camps de uitdaging aangingen en
het garage bedrijf van Besouw in Grubbenvorst overnamen.

Het garagebedrijf dat gevestigd is aan de achterzijde
van het tankstation en gelegen aan de ingangsweg van
Grubbenvorst is in het afgelopen jaar flink gegroeid.
Naast Theo Kuijpers die al bijna 10 jaar werkzaam is in
deze werkplaats is het team het afgelopen jaar uitgebreid
met Vic Bartels uit Leunen en onlangs met Mehmet Kayhan
uit Blerick. In het afgelopen jaar is flink geïnvesteerd in
nieuwe gereedschappen en cursussen voor de monteurs
waardoor zelfs de modernste voertuigen geen probleem
zijn voor dit team.
Om het 1-jarig bestaan te vieren opent Autoservice
Camps op zaterdag 1 juli aanstaande haar deuren van
13.00 tot 17.00 uur voor al haar klanten, relaties en alle
andere geïnteresseerden om een kijkje te nemen onder de
motorkap van dit bedrijf. Onder de bezoekers wordt een
dag cabrio rijden met een gevulde picknickmand in een
prachtige Alfa Romeo verloot.

Voor alle klanten heeft Autoservice Camps een mooi
cadeau in petto: iedereen die tussen 1 juli 2017 en 1 juli
2018 een onderhoudsbeurt laat uitvoeren mag 1 jaar gratis
gebruik maken van de nieuwe Europese pechhulpservice!
U bent van harte welkom om een kop koffie te drinken
met dit team van top monteurs. Ook aan de kinderen is
gedacht, voor hen ligt een heerlijk oranje ijsje klaar en
staat er een springkussen opgesteld.

Californischeweg 6,
5971 NV Grubbenvorst
077 770 33 73

Naar de top van
de Mont Ventoux
Horstenaar Joep Gielen fietste in het kader van de Tour du ALS begin juni
samen met zijn dochters Marjolein en Vera naar de top van de Mont
Ventoux. Dit deden zij voor het team Ik rijd voor Hein.

Zij wisten alle drie het bedrag van
1.500 euro per persoon aan sponsorgeld binnen te halen, samen verzamelden ze ruim 13.500 euro. Het team, dat
bestaat uit achttien personen, heeft
al meer dan 40.000 euro bij elkaar
gehaald. Dit geld wordt gebruikt voor
onderzoek. “De ervaring onderweg en
boven op die berg is geweldig”, aldus
de drie. “Mensen met ALS die zelf
nog omhoog willen fietsen worden op
aangepaste fietsen door vrienden en
familie ondersteund om hun doel te

SALE
Get it now!!
zondag 25-6 open
12.00 - 17.00 uur.






bereiken. Onderweg worden ze door
iedereen langs de kant aangemoedigd.
Wat een emotie en een saamhorigheid.
Andere patiënten wachten boven in rolstoel of bed op vrienden of familie die
voor hun fietst. Als je ziet wat het hen
emotioneel doet, dan snap je waarvoor
er geld verzameld wordt en besef je
weer eens wat gezondheid betekent.
Fijn ook om te zien hoeveel vrijwilligers
er aanwezig zijn om op welke manier
dan ook te helpen om dit evenement
te laten slagen.”
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Samenwerking

Horst aan de Maas verbindt
zich aan Bright Tree
Gemeente Horst aan de Maas heeft zich aangesloten bij het samenwerkingscluster Bright Tree. Binnen dit
samenwerkingsverband zetten acht organisaties zich in om innovatieve projecten op gebied van biologische
gewasbeschermingsmiddelen voor de boomkwekerij te stimuleren, initiëren en realiseren.
Gemeente Horst aan de Maas
is van oudsher nauw verbonden
met de agrarische sector en ondersteunt diverse agrarische initiatieven,
waaronder nu dus ook Bright Tree.
“Bright Tree past uitstekend binnen

het profiel van Horst aan de Maas als
Agribusinessgemeente”, zegt wethouder Bob Vostermans. “Onder andere
de samenwerking tussen de diverse
partijen en de betrokkenheid van
scholen en instituten bij het project,

maken van Bright Tree een initiatief dat
wij als gemeente graag ondersteunen.”
De partners van Bright Tree zijn een
mix van ondernemers, overheid en
onderwijs, die allen een relatie hebben
met de boomkwekerijsector.

Kinderopvang

Open dag Hôrster Nest
Kinderopvang ’t Hôrster Nest houdt op zaterdag 1 juli een open dag op de vernieuwde locatie in de voormalige
Meuleveldschool in Horst. De locatie is deze dag van 10.00 tot 13.00 uur geopend.
De ruimte is geheel gerenoveerd
voor kinderopvang, peuterprogramma
en BSO. Kinderen in de leeftijd van 0
tot 13 jaar kunnen er terecht in ruimtes
passend bij iedere leeftijdsgroep.
De officiële opening vindt zaterdag

1 juli om 10.00 uur plaats door
wethouder Ger van Rensch samen met
de kinderen van ’t Hôrster Nest.
Daarna zijn er allerlei activiteiten
waaronder een luchtkussen, een
kleurwedstrijd en er worden wafels

gebakken. Ook samenwerkingspartner
PSW is aanwezig. Zij begeleiden in
een ruimte aangrenzend aan de
peutergroep, kinderen met een speciale
ontwikkeling. De bibliotheek gaat deze
dag voorlezen.

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

Waarom jouw mening
geld waard is
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Steeds vaker krijg je na een aankoop van een product of na een
hotelovernachting een berichtje met de vraag of je je ervaringen wilt
delen met toekomstige klanten. Waarom doen bedrijven zoveel
moeite om recensies te verzamelen? En laten we ons daar echt zo
door beïnvloeden?
Bedrijven vragen echt niet alleen
je mening om hun dienstverlening te
verbeteren. Ze zetten recensies ook
vaak in als verkooptool. Waarom?
Wij vertrouwen merken en bedrijven
een stuk minder dan dat we onze
medeconsumenten vertrouwen.
Onderzoek wijst uit dat 92% van de
mensen een aanbeveling vertrouwt
van een bekende en 70% zelfs
aanbevelingen van mensen die
ze niet eens kennen, vertrouwt.
Bedrijven kiezen er daarom soms
voor om positieve ervaringen van
klanten in te zetten om potentiële
klanten te overtuigen van hun
kwaliteiten.
Sociale bewijslast of social
proof, dat is de reden waarom deze
testimonials zo effectief zijn. We zijn
ook nog geneigd om personen die
op ons lijken, extra veel te geloven.
Een testimonial wordt geloofwaardiger wanneer duidelijk is dat deze
van een echt persoon komt. Daarom
vragen organisaties vaak of ze je

naam, woonplaats of leeftijd mogen
vermelden.
Als je ziet dat een groep mensen
een bepaalde keuze maakt én je ziet
dat ze daar profijt van hebben, wil
je je daar graag bij aansluiten. Dat is
het zogeheten ‘bandwagon effect’.
Meerdere testimonials gegroepeerd
veroorzaken dat effect ook. Dat is
bijvoorbeeld waarom bedrijven achter
de beoordeling (bijvoorbeeld 0 tot
5 sterren) met cijfers zetten hoeveel
mensen dat oordeel hebben
gegeven.
Ook gebruiken ze vaak de mening
van een beroemdheid of een expert
op een bepaald vakgebied om een
product of dienst kracht bij te zetten.
Dat noemen ze het halo-effect: omdat
je een positief beeld hebben bij de
beroemdheid, straalt dat positieve
gevoel ook af op je product. Vaak zien
mensen een ‘ideaal’ in de celebrity en
willen ze dat nastreven: als ik net zo’n
horloge draag als Beyoncé, word ik
vast net zo hip.

Boven alles qua geloofwaardigheid staan aanbevelingen van vrienden. Mensen vertrouwen het oordeel
van hun vrienden nog meer dan dat
van een expert of van duizend online
reviews. Ook dit type aanbeveling
is zeer gewild door bedrijven.
Ze hangen er daarom ook regelmatig
een ‘beloning’ aan voor degene die
zijn vrienden ergens op wil wijzen.
Denk bijvoorbeeld aan Dropbox,
dat je meer opslagruimte geeft als je
vrienden uitnodigt om ook gebruik
te gaan maken van hun systeem.
Maar ook likes van vrienden op
Facebook (‘Jantje likes McDonald’s’)
hebben hetzelfde effect.
Meer over uiteenlopende
communicatieonderwerpen vind je
op blog.kempencommunicatie.nl

Handelstraat 17, Horst

Herstraat 14, Horst
Karakteristieke vrijstaande woning met 4 slaapkamers en een
dubbele garage in het centrum van Horst. De woning is mogelijk
levensloopbestendig en biedt veel mogelijkheden. De ruime geheel
omheinde tuin biedt veel privacy. In de nabije omgeving liggen
scholen, winkels en speelgelegenheden en de uitvalswegen liggen
op ca. 5 autominuten.

Vraagprijs:

€ 325.000,- k.k.
www.poelsmakelaars.nl

077 - 310 10 39 | info@poelsmakelaars.nl
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Wat
zeg je?
Je gaat op vakantie en neemt mee…
Naast de noodzakelijkheden als paspoort en
eventuele medicijnen, nemen we graag
voldoende kleding mee, boeken, IPad en
meer. Sommige vakantiegangers proberen
wanneer ze met het vliegtuig gaan, alleen
handbagage mee te nemen. Dit gaat echter
niet altijd volgens de regels, waardoor
vliegtuigmaatschappijen overwegen reizigers
extra te laten betalen voor handbagage.
De meerderheid van de inwoners van Horst
aan de Maas ziet dat niet zitten. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Iets minder dan een kwart van inwoners dat
wel eens met het vliegtuig reist, probeert dit
alleen met handbagage te doen. Het merendeel
heeft meer koffers nodig, al is dat uiteraard
ook afhankelijk van waar de reis heengaat en

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Dan nemen mensen niet hun
hele inboedel mee’
Eens
77%
Oneens
58%

Neutraal
26%

Bijbetalen voor
handbagage is goed idee

zou zijn wanneer de vliegtuigmaatschappijen
voor hoe lang. “Je hebt toch ook kleding nodig,
strenger gaan handhaven en overtreders
handdoeken misschien, toiletspullen... dat gaat
beboeten. Wat ook zou helpen is wanneer het
niet passen in handbagage”, denkt deze reiziger.
inchecken van bagage goedkoper wordt, denkt
Vliegtuigmaatschappijen overwegen extra
iemand.
kosten te gaan rekenen voor handbagage, om
Anderen snappen
er zo voor te zorgen
echter wel waarom
dat de regels beter
‘Waarom voor een dubbeltje op maatschappijen maatworden nageleefd.
eerste rang?’
regelen willen nemen.
Onzin, vindt 58 procent
“Dan nemen mensen
van de inwoners. “Als er
‘Gewoon beter handhaven’
tenminste niet hun hele
beter gehandhaafd
inboedel mee in het
werd voor wat betreft
‘Duidelijkere regels’
vliegtuig.”
de afmetingen van de
bagage, dan zouden
TipHorstaandeMaas
we dit probleem nu niet hebben”, zegt
is een samenwerkingsverband tussen
deze persoon. Een ander voeg toe: “Ik zou
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
verwachten dat dat al in de prijs zit. Je hebt toch
Voor meer resultaten of aanmelden voor
regels voor handbagage? Ze kunnen dit toch in
de volgende enquête, kijk op
de prijs meenemen. Het is onzin.” Veel beter
www.tiphorstaandemaas.nl

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

Genieten...

IJSSELVALLEI EN VELUWS ZANDSCULPTURENFESTIJN
In Terwolde gebruiken we koffie met krentenwegge, daarna maken we o.l.v. een gids een prachtige rondrit
door de IJsselvallei en langs vele landgoederen. Na de lunch die we ook bij Brasserie Kriebelz gebruiken
rijden we naar Garderen waar we ’t Veluws Zandsculpturenfestijn bezoeken. We sluiten de dag af met
een prima diner.
Incl. 2x koffie met krentenwegge, gids voor rondrit, koffietafel met kroket, entree Zandsculpturenfestijn
en diner.
Data: 13 juli, 8 en 30 aug.

NIEUW!

€ 75,-

VERRASSINGSDAGTOCHT
NIEUW!
Data: 28 juni, 11 en
27 juli

€ 69,-

PALEIS HET LOO EN
DE VELUWE

NIEUW!

Data: 12 juli en 15 aug.

€ 79,-

SAUERLAND EXTRA

Data: 26 juli en 24 aug.

€ 82,-

€ 79,-

MARIA LAACH EN
VULKAN EXPRESS
Data: 18 juli en 17 aug.

Data: 4 juli, 2 en
29 aug.

€ 57,-

€ 77,-

Data: 22 juni, 20 juli en
16 aug.

ZIERIKZEE &
DOMBURG

NIEUW!

Data: 11 en 27 juli, 9 en
24 aug.

€ 79,-

€ 29,-

HEIMBACH &
MONSCHAU
Data: 18 juli, 3 en
23 aug.

€ 77,-

€ 29,-

GIETHOORN &
ELBURG
Data: 27 juni, 19 juli en
8 aug.

€ 79,-

€ 29,-

VOLENDAM &
ZAANSE SCHANS

MARKTHAL
ROTTERDAM
Data: 15 juli en 12 aug.

€ 40,-

Data: 23 juli

ORCHIDEEËN HOEVE
EN NATIONAAL PARK
DE WEERRIBBEN NIEUW!

DAGJE ZEELAND,
ZEEHONDENSAFARI EN
ZIERIKZEE
Data: 29 juni, 25 juli,
11 en 22 aug.

Data: 20 juli en 2 aug.

FINISH TOUR DE
FRANCE, PARIJS

DAGJE MOEZEL

LEUVEN

Data: 25 juli en 23 aug.

SPIDO EN FUTURELAND
MAASVLAKTE 2

€ 25,-

Data: 26 juli en 17 aug.

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

€ 29,-
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Bespreking Poll week 23

Terecht dat basisschoolleraren staken
Basisschoolleraren willen op 27 juni gaan staken. Het eerste uur zijn de
scholen gesloten zodat de docenten kunnen actievoeren in Den Haag. De actievoerders vinden onder andere dat er te weinig geld is voor het basisonderwijs.
Dit onderwijs zou aantrekkelijker gemaakt moeten worden, onder meer door
hoger loon en lagere werkdruk te bieden. Een meerderheid van de stemmers,
68 procent, geeft hen groot gelijk. Als het zo slecht gaat in het basisonderwijs,

dan mogen vergaande middelen als een staking gebruikt worden om maatregelen te eisen, zeker op het gebied van onderwijs. De overige 32 procent ziet
dat anders. Zij vinden onder andere dat de kinderen hier dan weer de dupe van
zijn, die hebben die dag minder onderwijs. Het neerleggen van je werk moet
een allerlaatste optie zijn om aandacht te vragen. Staken gaat in dit geval te
ver, zeggen zij.

Hittegolf of niet: ik draag een stropdas
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het kwik steeg deze week meermaals boven de 30 graden uit. Dat is lekker
als je op het strand van de zon kan genieten, maar wie gewoon naar kantoor
moet staat met dit weer al gauw voor een moeilijke kledingkeuze. Want wat
doe je als zakenman met je pak en stropdas? Het is fijn om met dit weer luchtig
gekleed te gaan, maar wie op kantoor met klanten werkt, wil of moet er ook
nog representatief uitzien. Bij sommige bedrijven wordt streng de jasje-dasje
dresscode nageleefd, ook tijdens een hittegolf. Voor klanten moet men er immers
altijd netjes uitzien. En in de meeste moderne kantoren en auto’s is airco aanwe-

zig, dus hemdjes en korte broeken voor werknemers zijn nergens voor nodig.
Maar raken werknemers niet helemaal oververhit als ze zo warm gekleed
gaan tijdens een hittegolf? Is het voor klanten echt zo erg om een keer bezoek te
krijgen van iemand zonder stropdas? Of in een t-shirt? Dat sandalen en hotpants
not done zijn in de zaken wereld, is begrijpelijk. Maar een pak met stropdas
dragen terwijl het boven de 30 graden alleen maar om er netjes uit te zien is
gewoon is nergens voor nodig.
Hittegolf of niet: ik draag een stropdas. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 24) > Formeren is kwestie van water bij de wijn doen > eens 84% oneens 16%

Enthousiaste

Enthousiaste

constructiebankwerkers / lassers

monteurs

JSB Horst, onderdeel van de Lek/Habo Groep, is in het hele land
actief met het vervaardigen en plaatsen van staalconstructies.
Door de jaren heen heeft JSB Horst bewezen zich niet te beperken
tot levering van totaalprojecten alleen, de kracht zit hem vooral in
“partnership” en een goed advies.

JSB Horst, onderdeel van de Lek/Habo Groep, is in het hele land
actief met het vervaardigen en plaatsen van staalconstructies.
Door de jaren heen heeft JSB Horst bewezen zich niet te beperken
tot levering van totaalprojecten alleen, de kracht zit hem vooral in
“partnership” en een goed advies.

Als constructiebankwerker bouw je aan uiteenlopende
staalconstructies. Gedurende de bouw voer je constructie- bankwerk
en laswerk uit. Ervaring in een soortgelijke functie is een voordeel.
Het is van belang dat je een klantgerichte en flexibele instelling hebt.
Ons vakgebied is steeds in ontwikkeling en daarom is het belangrijk
dat je bereid bent om te blijven leren.
Daarmee vinden we je zelfstandigheid in zowel het uitvoeren van je
werkzaamheden als het bijblijven in de techniek belangrijk.

Als monteur bouw je aan uiteenlopende staalconstructies.
Gedurende de bouw voer je montagewerkzaamheden uit op locatie.
Ervaring in een soortgelijke functie is een voordeel.
Het is van belang dat je een klantgerichte en flexibele instelling hebt.
Ons vakgebied is steeds in ontwikkeling en daarom is het belangrijk
dat je bereid bent om te blijven leren. Daarmee vinden we je
zelfstandigheid in zowel het uitvoeren van je werkzaamheden als het
bijblijven in de techniek belangrijk.

Je profiel:
• lbo-/mbo-opleiding;
• ervaring in de constructiebouw;
• zelfstandig kunnen werken;
• tekening kunnen lezen.

Je profiel:
• lbo-/mbo-opleiding;
• ervaring in de constructiebouw;
• zelfstandig kunnen werken;
• tekening kunnen lezen.

Wij bieden:
• een goed salaris;
• een interessante, zelfstandige functie;
• mogelijkheid tot ontwikkelen door training/bijscholing;
• goede arbeidsvoorwaarden.

Wij bieden:
• een goed salaris;
• een interessante, zelfstandige functie;
• mogelijkheid tot ontwikkelen door training/bijscholing;
• goede arbeidsvoorwaarden.

Ben jij de geschikte kandidaat neem dan contact op met:
JSB Horst t.a.v. Dhr. T. den Mulder, Handelstraat 1, 5961 PV Horst
Tel. 077 - 3985445, e-mail: vacature@jsbhorst.nl

Ben jij de geschikte kandidaat neem dan contact op met:
JSB Horst t.a.v. Dhr. T. den Mulder, Handelstraat 1, 5961 PV Horst
Tel. 077 - 3985445, e-mail: vacature@jsbhorst.nl

www.jsbhorst.nl

www.jsbhorst.nl

gezocht bij
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Studentikoze
verhuizing
Vorige week dinsdag was
het eindelijk zo ver. Ik ging het
pittoreske Horst verlaten voor
de grote stad. Tilburg was de
bestemming. Een lange tijd
van plannen en organiseren
– een hele week – gingen
vooraf en met het vertrouwen
dat alles goed zou gaan, gaan
pap en ik om 15.00 uur de
verhuisdozen buitenzetten. De
lift bleek pas een dik uur later
te arriveren. Met die vertraging
vertrekken we richting Tilburg,
maar net na Eindhoven staat
onze volgende vertraging: een
file.
Eenmaal daar begint het
uitladen. Het bureau naar boven,
de kast, de verhuisdozen, en als
laatste blijft de bank over.
Vijf man sterk en dan begint het
gesjouw naar mijn kamer, twee
hoog. De trappen zijn niet de
breedste en de bank moet dan
ook rechtop, op zijn zij, kwartslag draaien, en weer terug,
voordat hij boven is. Dan nog
door de deur manoeuvreren en
daar staat hij.
Next. Het bureau wordt in
elkaar gezet. Vervolgens naar de
kast – sleutels kwijt, helaas.
Dan doe ik die wel een andere
keer. Het bed dan nog even
doen. Na een korte bedenktijd
over hoe de lattenbodem in het
bed past komen we tot de
conclusie dat we de verkeerde
lattenbodem mee hebben
genomen. Dat wordt slapen op
een matras. Maar het bed
kunnen we nog wel in elkaar
zetten, toch? Helaas, ook die
schroeven zijn we vergeten.
’s Avonds is iedereen naar
huis en zit ik in mijn halve
kamer. Ik ga mijn tv aansluiten.
Kabels inpluggen, tv neerzetten.
Maar dan blijkt: ik ben ook de
standaard van de tv vergeten.
Dus die staat nu scheef tegen de
muur met een pak ice tea als
versterking. Later die avond lig
ik op mijn matras in mijn
armzalige kamer. Een goed
begin van mijn studentikoze
leven.
Bas
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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.

Horst aan de Maas energieneutraal
Onze planeet staat onder druk, het tijdperk van fossiele brandstoffen
loopt op zijn eind. Het is daarom hoog tijd om een einde te maken aan
onze verslaving aan fossiele brandstoffen. We moeten op zoek naar
alternatieven.
Binnen onze eigen gemeente
is men hier al volop mee bezig.
Zo heeft Energiecoöperatie Reindonk
Energie als missie om Horst aan de
Maas energieneutraal te maken
en heeft Kronenberg de ambitie uitgesproken om in 2030 de

 erste energieneutrale dorpskern te
e
zijn. En dit zijn slechts enkele voorbeelden. De weg hiernaartoe is echter nog
niet zo vanzelfsprekend. In de toekomst
zullen we wellicht anders wonen,
anders eten, anders produceren en tot
slot anders energie opwekken. Hebben

we hier nog enige keuzevrijheid in?
Hoe gaan we om met de dilemma’s
die hierbij komen kijken?  Men denkt
bijvoorbeeld aan windmolens, willen
we deze in onze achtertuin? Of ter
vervanging van agrarische grond, grote
velden met zonnepanelen? Hoe verhoudt zich dit met ons bestemmingsplan buitengebied? Vragen die we
samen zullen moeten beantwoorden
en waarin we keuzes moeten durven
maken. Niet wachten op landelijke of

Europese keuzes, maar zelf initiatief
nemen. Wij als PvdA staan vierkant
achter een volledig duurzame energievoorziening. Wij staan voor een
toekomst waarin we onafhankelijk zijn
van fossiele brandstoffen. De transitie
naar een volledig duurzame samenleving wordt in gang gezet. Zodat Horst
aan de Maas de eerste energie neutrale
gemeente is.
Marjolein Selen,
PvdA Horst aan de Maas

Jeugdbeleid alcohol en drugs
De commissie Samenleving heeft afgelopen dinsdag weer gesproken
over het alcohol en drugsbeleid van de gemeente. Een discussie, waarvan
wij vinden dat die veel breder maatschappelijk moet worden besproken en
niet alleen in de raadzaal.
De cijfers van het Trimbos
Instituut geven aan dat het alcoholgebruik onder jongeren (18-) landelijk
afneemt. Echter, in een publicatie van
de GGD Limburg Noord en GGD ZuidLimburg wordt aangegeven dat het
drankgebruik van de Noord-Limburgse

jongeren, en dan praten we over de
leeftijd vanaf 13 jaar, met hun alcoholgebruik boven het landelijk gemiddelde
zitten. 19 procent bij 13/14 jarigen
en zelfs 58 procent van de 15/16
jarigen (landelijk respectievelijk 14
en 48 procent). Dat is een zorgelijke

trend. Ook is bekend dat bijna een
derde van de scholieren in Limburg in
aanraking komt met drugs. Alcohol- en
drugsgebruik is daarom, vooral in onze
regio een breed maatschappelijk probleem, waar niet primair en alleen de
gemeente voor aan de lat staat. Ouders
zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun kinderen. In preventieve
sfeer kan de gemeente door middel
van voorlichting daarin ondersteunen.
Onlangs heb ik een informatieavond

bezocht van Vur Oow waar een aantal
ouders met elkaar in gesprek ging over
deze problematiek en daaruit kwam
naar voren dat het ook voor ouders
vaak moeilijk is om daarin een juiste
weg te zoeken en te vinden. Wellicht
zou in het kader hiervan de discussie
met betrekking tot de sluitingstijden
van de horeca toch weer kunnen worden opgepakt.
Annemie Craenmehr-Hesen,
CDA Horst aan de Maas

Windmolens voor eigen energie?
Afgelopen zaterdag bezochten we met een kleine afvaardiging van de
raad en college het windmolenpark van Neer. Een van deze windturbines is
eigendom van een coöperatie van inwoners van de regio die samen achter
de turbine staan en daar dus ook de opbrengsten van krijgen. De rest is in
handen van een Japans bedrijf.
Als D66 zetten we volop in op
duurzaamheid en daar hoort duurzame
energie uiteraard bij. Windmolenparken
zijn een stap in de goede richting,
waarbij andere initiatieven in onze
gemeente, zoals geothermie, dat ook

zijn. Als we als gemeenteraad aan zet
zijn om een windmolenpark met negen
windmolens in het Greenport gebied
(weliswaar Venloos grondgebied) te
laten vestigen, zullen we dan ook zeker
enthousiast zijn. Voor omwonenden van

het gebied kan het echter minder leuk
zijn. Windmolens kunnen geluids- of
zichtoverlast veroorzaken en negatieve
gevolgen hebben voor de leefomgeving
van dieren. Die zorgen begrijpen we:
omwonenden moeten inspraak krijgen.
Daarnaast is voorlichting over de kansen
die windmolens bieden noodzakelijk.
Coöperaties zoals Reindonk Energie
zetten zich in windmolens te verkrijgen
zodat de gemeenschap daar eigenaar
kan van worden en iedereen, zeker ook

de omwonenden, er profijt van kunnen
hebben door de opbrengsten die de
windmolens opleveren. Zaak is wat D66
betreft dan wel te zorgen dat de overige
molens geen eigendom worden van
buitenlandse bedrijven, maar dat de hier
opgewekte energie in Nederland blijft.
We plaatsen immers geen windmolens
in ons land om energie voor elders op te
wekken.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Horeca in het Buitengebied?
Moeten we nu wel of geen horeca in het buitengebied van Horst aan
de Maas toestaan? En als we het toestaan, wat staan we toe en wat niet,
en hoe gaan we dat samen regelen?
Dit jaar wordt het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld waarmee ook de horeca in het buitengebied wordt geregeld. Een probleem?
Nee! Een uitdaging, maar vooral ook
een kans om dit nu eens eindelijk

goed te gaan regelen. Wat vindt de SP
van horeca in het buitengebied?
1. Verplichte omgevingsdialoog.
Een ondernemer zal voor zijn plannen
in gesprek moeten met de gemeente.
Voor ons is het belangrijk dat hij,

AUTOMOBIELBEDRIJF
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vooraf, ook in gesprek gaat met zijn
omgeving over zijn plannen. Hierdoor
worden omwonenden meegenomen
en hun belangen. 2. Kwaliteitshoreca.
Als we horeca toestaan in het buitengebied, zal dat alleen horeca moeten
zijn die onderscheidend is ten opzichte
van dat we al hebben. Dus niet het
zoveelste buitenterras in het buitengebied van een dorp. We gaan daarbij

voor kwaliteit in plaats van kwantiteit
en beschermen daarmee ook de nu
al gevestigde horeca in de kernen en
daarbuiten. 3. Resultaatverplichting. Bij
de vergunningverlening wordt duidelijk
aangegeven waar men aan zich dient
te houden en men moet dit aantonen.
Dus een zogenaamde vergunning met
resultaatverplichting. 4. Handhaving. En
als het onverhoopt misgaat handhaaft

de gemeente wel en zet niet steeds
een route in om een situatie ter
plekke te legaliseren.
Op deze manier krijgen en
houden we een mooi en interessant
buitengebied voor onze bewoners,
ondernemers, en toeristen.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas
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101ste Nijmeegse 4-daagse

Lopen voor de Gezondste
Regio 2025?
Net als vorig jaar wil de gemeente Horst aan de Maas haar inwoners, die meelopen met
de 4-daagse van Nijmegen, succes wensen. De gemeente wil hen, na een kort eerbetoon,
opnieuw een blijk van waardering meegeven voor hun te leveren prestatie. Dit mooie
initiatief van vorig jaar – een idee van een inwoner van Horst aan de Maas, die ook zelf
één van de wandelaars is- krijgt hiermee een verdiend vervolg.
Goed idee
Vorig jaar liepen zo’n 190 inwoners van Horst
aan de Maas mee met de honderdste editie
van de vierdaagse van Nijmegen. Veel van
hen waren toen herkenbaar aan een fris
groen petje met het logo van de gemeente en
van de Gezondste Regio 2025. Dit idee van
Henk Coppus, zelf een fervent wandelaar,
werd door de gemeente en de Gezondste
Regio 2025 terecht omarmd. Wandelen is
gezond en dat mag worden uitgedragen.
Uitnodiging en aanmelding
Op zaterdag 15 juli is er daarom, voorafgaand
aan de start van de vierdaagse op maandag
18 juli, opnieuw een ontmoeting gepland in de
raadzaal van het gemeentehuis. Alle deel
nemers aan de vierdaagse zijn daarvoor bij

deze van harte uitgenodigd.
Wilt u daar bij aanwezig zijn, meldt u dan aan
via gemeente@horstaandemaas.nl.
Graag noteren wij dan uw naam, woonplaats
en inschrijvingsnummer van de 4daagse.
Prestatie
De gemeente en de Gezondste Regio 2025
begroeten u graag op zaterdag 15 juli.
Inloop is vanaf 10.15 uur. Uw deelname aan
de vierdaagse is een mooi voorbeeld van hoe
Horst aan de Maas en de Gezondste Regio
samengaan. De gemeente is bij voorbaat
al trots op uw prestatie, maar vooral ook op
het feit dat velen van u dat samengaan van
onze gemeente en de Gezondste Regio ook
daadwerkelijk vier dagen lang laten zien op de
wandeling.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Horst
Op 27 juni 2017 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek
borstkanker in Horst.
Voor dit onderzoek worden alle vrouwen
tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar uitgenodigd.
Door het onderzoek kan borstkanker in een
vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt
de kans op genezing. Bovendien is vaker een
borstsparende operatie mogelijk.

Het onderzoekscentrum staat tot eind
augustus 2017 op het Parkeerterrein nabij
Wellnesscentrum Anco aan de Venrayseweg/
Kasteellaan, 5961 AJ in Horst.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Kalendergids 2018
Acquisitie kalendergids
In de komende weken zal Sibel Demir van
FMR Producties bedrijven en instellingen
bezoeken om adverteerders te werven voor
de kalendergids 2018. Het staat u vrij om
hier wel of niet op in te gaan.

Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2018
tot uiterlijk 10 september doorgeven aan
Unit Communicatie, tel. 077  477 97 77 of
per email: gemeente@horstaandemaas.nl

Laatste betalingstermijn
gemeentelijke belastingen
Tot en met 30 april 2017 konden inwoners van Horst aan de Maas de aanslag
gemeentelijke belastingen (met de datum 28 februari 2017) betalen. Heeft u deze nog
niet betaald? Dan heeft u hiervoor in mei een aanmaning van ons ontvangen en begin
juni eenkennisgeving dwangbevel. De volgende stap in het invorderingsproces is
een dwangbevel.

Onkruidbestrijding op
wegen en trottoirs
Het groeiseizoen is weer begonnen. Half juni zijn we gestart met het anders bestrijden van
onkruid tussen stoeptegels, wegen en andere verharde plekken in de openbare ruimte.
Hoe gaan we te werk? En wat betekent dit?
Vanaf dit jaar voert de firma Timmermans
Agri service uit America, in opdracht van
de gemeente, op een milieuvriendelijke
manier de onkruidbestrijding op
verhardingen uit. Voorheen gebeurde dit
op een chemische manier. Aanleiding
is een recente wetswijziging van het
Rijk die oplegt dat er geen gebruik meer
gemaakt mag worden van chemische
bestrijdingsmiddelen. Het landelijk verbod
op chemische middelen is per 31 maart
2016 ingegaan. Het is vanaf die datum
niet meer toegestaan om chemische
gewasbeschermingsmiddelen op verharde
terreinen te gebruiken.
Het wordt groener
We strever ernaar dat de wegen en
trottoirs er even netjes en verzorgd uitzien
als u van ons gewend bent. Omdat alle
alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden
uitgaan van het uitputten van onkruid zijn
er meer bestrijdingsbeurten noodzakelijk
om de zelfde kwaliteit te behalen. Met de

Maakt u gebruik van automatische incasso?
Dan geldt deze informatie niet voor u.

Het dwangbevel kost u minimaal € 40.
Daarnaast betaalt u invorderingsrente.

Uiterlijk 28 juni betalen
Zorgt u ervoor dat uw betaling (inclusief de
kosten van de aanmaning) uiterlijk 28 juni
2017 op de rekening van de gemeente is
bijgeschreven.
Let op: vermeld bij de betaling alléén
uw aanslagnummer.

Heeft u zich aangemeld bij de berichtenbox
van MijnOverheid? Het dwangbevel ontvangt
u niet in deze berichtenbox maar wordt per
post verstuurd.

Aan het dwangbevel zijn kosten
verbonden
Hebben wij uw betaling op 28 juni 2017 nog
niet ontvangen? Dan stuurt de gemeente
u op 30 juni 2017 een dwangbevel.

chemische bestrijding werd het onkruid
gedood. Door deze nieuwe aanpak
kan het voor komen dat er tijdelijk wat
meer onkruid groeit op bijvoorbeeld
trottoirs. Onkruidvrije straten zijn geen
vanzelfsprekendheid meer. Bij aanvang van
het onderhoudswerk kan het straatbeeld een
wat groenere aanblik opleveren. Maar naar
verloop van tijd wordt dat beter.
Wat kunt u zelf doen?
Gedurende het groeiseizoen wordt de
onkruidbestrijding met hete lucht uitgevoerd.
Wanneer dat precies is, kunnen we helaas
niet aangeven. Dit is erg afhankelijk
van de weersomstandigheden en de
onkruidgroei. Als u de medewerkers die
de bestrijding uitvoeren ziet, wilt u dan
behulpzaam zijn om uw auto te verplaatsen
zodat de parkeerplaats ook een behandeling
kan krijgen? We hopen dat inwoners ook
hun bijdrage leveren door het trottoir bij hun
woning schoon te houden. Een leefbare
gemeente maken we samen!

Meer informatie
Heeft u vragen over de betaling of invordering
van gemeentelijke belastingen? Kijk dan op
onze website www.horstaandemaas.nl. onder
“Inwoners  Belastingen”. U mag ook bellen
met één van de medewerkers Invordering van
Team Financiën via het telefoonnummer
077  477 97 77.

Bekendmakingen
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
Lorbaan 23a
Kerkbosweg 13a
Nieuwe Peeldijk 36
Hofweg 11
Hofweg 23
Broekhuizen
Hilkensbergweg 5T 1 t/m 5
Melderslo
Broekhuizerdijk 34a
Vlasvenstraat 25c

Meterik
Donkstraat 6
Donkstraat 6a
Bondserf 32
Sevenum
Molenberg 16
Kartelblad 1
Laarweg ong.
Toverlaan 2

Tienray
Donkerhofsteeg 5
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Bekendmaking aanwijzing
toezichthouder (bevolkings
controleur)
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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

Jessie Schreurs
13 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Hoe je met dolfijnen moet zwemmen.
Vanaf dat ik klein was heb ik dolfijnen
al leuk gevonden en daarom zou ik dit
graag willen leren.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik 18 jaar willen zijn. Je bent
dan nog lekker jong, maar toch ben je
al zelfstandiger, je mag bijvoorbeeld
autorijden. Ook ben je dan klaar met
de middelbare school en kun je je gaan
focussen op iets wat je echt interessant
vind.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?

Het beste advies dat ik gekregen heb
is: blijf jezelf en volg je gevoel. Dit
advies heb ik van mijn moeder gekregen en ik volg het ook regelmatig op.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik zeg heel vaak het woordje random.
Hoe ik aan dit woord kom weet ik niet
en ik snap ook niet waarom ik het zo
vaak gebruik.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Met school ben ik meestal iets te laat,
omdat school ’s morgens is en ik niet
uit bed kan, ik heb ook vaak last van
een ochtendhumeur. Voor bijvoorbeeld
verjaardagen ben ik meestal wel op
tijd.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn mentor, want hij geeft Frans en
Frans is een van mijn lievelingsvakken,
ook is hij erg grappig. Ik vind het vak
Frans leuk, omdat ik er goed in ben en
ik vind de taal heel mooi.
Wat vind je belangrijk in een

Zomervoordeel
bij Mariette Mode!

aan
Jessie Schreurs

vriendschap?
Dat je elkaar vertrouwt en dat je samen
lol kunt hebben. Ook vind ik jezelf kunnen zijn erg belangrijk, omdat als je je
anders voordoet dan dat je bent kent
de andere persoon ook niet de ware jij.
Heb je een bijbaantje?
Ja, op donderdag bezorg ik de HALLO.
Ik werk graag hard en ik vind het
belangrijk dat ik zelf geld verdien.
Als je zelf voor je geld werkt kun je er
meer van genieten als je het uitgeeft.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Een paar jaar geleden waren we op
vakantie met het gezin en toen gingen
we fietsen. Ik zat achterop bij mijn
vader en toen kwam mijn voet tussen
de spaken van zijn fiets. Mijn voet was
toen zwaar gekneusd, gelukkig niet
gebroken, maar het deed nog steeds
veel pijn. Ik mocht toen allemaal leuke
dingen niet meer doen zoals zwemmen. We waren op vakantie, dus dit
was extra vervelend.

Introvert of extravert?
Ik ben, denk ik, introvert. Kletsen
vind ik heel erg leuk en ik praat ook
best veel. Tegenover vreemden ben
ik ook best open en ik kan goed met
ze praten, maar toch wil ik niet op de
voorgrond staan. Ik wil niet op de voorgrond staan, omdat mensen dan naar
je kijken en dan lijkt het net alsof je
belangrijker bent dan andere. Zo’n persoon ben ik niet.
Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Een paard, want ik ben heel erg fan
van paarden en het zijn mijn lievelingsdieren. Het lijkt me dan leuk om
naar de wei te kunnen en dan vrij te
kunnen rennen. Zelf heb ik ook een
verzorgpony waar ik één keer per week
naartoe probeer te gaan. Ze heet Siepy
en ze is een Fries, ze is erg rustig en
ik vind het heel erg leuk om haar te
verzorgen.
Welk fictief figuur doet jou denken
aan jezelf?
Een eenhoorn, omdat ik ook heel veel
fantasie heb, ik kan echt de gekste
dingen bedenken. Ook ben ik heel erg
vrolijk en enthousiast, net zoals een
eenhoorn.
Wat ligt er onder jouw bed?
Eigenlijk niks, want deze ruimte houd
ik vrij voor de stofzuiger. Zo kun je veel
makkelijker stofzuigen. De rest van
mijn kamer is ook best opgeruimd en
netjes.
Heb je een bijnaam?
Ja, mijn bijnaam is Kes. Mijn vriendin
Lian en ik hebben een heel lange
tijd geleden bijnamen voor elkaar
verzonnen. Zij heeft de bijnaam Kan.
We noemen elkaar nog steeds zo.
Ik weet niet meer precies hoe we bij
deze namen kwamen, maar volgens
mij stond er ergens in een boekje dat
iemand Kes heette en zo zijn de namen
geboren.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is paardrijden.
Een keer in de week rijd ik paard bij
een manege. Dit doe ik met heel erg
veel plezier. Ik wilde gaan paardrijden,
omdat we op vakantie heel erg mooie
paarden tegen kwamen. Vanaf dat
moment was ik helemaal verkocht en
gingen we meteen op zoek naar een
manege. Ik rijd nog steeds bij dezelfde
manege.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Zondag open
van 13.00 tot 17.00 uur

Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

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

Hallo zomerbaantje
Jaja beste lezers ik kan
jullie eindelijk laten weten dat
ik geslaagd ben! Wat ben ik blij
dat het erop zit en dat ik geen
herexamen heb hoeven te
doen. Het lijkt me vreselijk om
midden in je vakantie je
boeken weer tevoorschijn te
moeten halen, om alweer te
moeten gaan leren.
Mijn boeken liggen inmiddels
al ergens in een hoekje stof te
vangen. Toen ik hoorde dat ik
geslaagd was, voelde ik een
soort vrijheid die ik al lang niet
meer gevoeld had. Dit mocht
helaas niet lang duren…
Meestal als je ouder bent dan
ongeveer 13 jaar en je geen
stinkend rijke ouders hebt,
betekent zomer al geen vrijheid
meer. Het is dan doei school en
hallo zomerbaantje. Zelf heb ik al
heel wat zomerbaantjes versleten. Zo was ik krantenmeisje,
kassawijf en poetsvrouw. Het
voordeel van dat soort baantjes
is dat je leert waarom het
belangrijk is om naar school te
blijven gaan.
Gelukkig heb ik deze zomer
wat leukere baantjes. Columnist
zijn bij de HALLO is het tofste
baantje dat ik ooit gehad heb.
Nooit gedacht dat ik geld zou
kunnen verdienen met stukjes
die ik thuis achter de laptop
schrijf. Laatst ben ik ook aan
genomen om deze vakantie
recreatiewerk te gaan doen.
Dat houdt in dat je als een
enthousiaste gek over de
camping huppelt om kinderen
blij te maken. De hele dag
dansen en knutselen met de kids
lijkt me een van de leukste
bijbaantjes die er zijn en ik heb
er dus veel zin in.
Voor de jongeren die deze
zomer een zwaar baantje
hebben: probeer het een beetje
gezellig te maken met je
collega’s en anders onthoud:
je doet het voor de moneyz hè.
Liefs,
Anke
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en zo 17

GEPLUKT Mischa Tissen

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.

Venlo. En zijn huiswerk? Dat maakte
hij dan om ’21.00 uur, na de training.
Maar ondragelijk zwaar was het niet.
Hij heeft veel mooie herinneringen
aan deze tijd. “Ik had mijn vrienden
van thuis, nieuwe vrienden in Venlo
en ik ontmoette Monique.”

Dorpsgevoel komt
naar boven

Hij heeft twee passies: voetballen en de Broekhuizenvorster kermis, oftewel Kermis Vors. Dat voetballen is er met de paplepel ingegoten.
Kermis Vors heeft hij vier jaar geleden samen met een paar dorpelingen nieuw leven ingeblazen. Deze week wordt Mischa Tissen (42) uit
Broekhuizenvorst geplukt.
waar zijn voetbalcarrière startte. Zijn
vader was een echte voetbalfanaat
en moedigde vanaf de zijlijn aan.
“Het voetballen zit bij ons in de
familie. Toen ik oud genoeg was om

Mischa is opgegroeid in
Broekhuizen. Hij ging naar de
lagere school in Broekhuizenvorst,
maar voetbalde van kleins af aan
bij Brughusia in Broekhuizen. Dit is

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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mee te spelen, ging ik gelijk bij de
E’tjes. Eigenlijk was ik nog iets te
jong, maar dat maakte niemand iets
uit. Later verruilde ik de voetbalclub
van Broekhuizen voor VVV-Venlo.
Dat was een geheel nieuwe ervaring
voor me. Ik heb er een hele leuke tijd
gehad.” Nog steeds is Mischa nauw
betrokken bij het voetbal. Zowel actief
als speler van SVEB 2 als ook passief
als coördinator onderbouw en trainer

bij de JO9.
Toen Mischa naar VVV vertrok,
zat hij net op de middelbare school.
Hij fietste vijf dagen in de week heen
en weer naar ’t Boschveld College
in Venray. Hier heeft hij zes jaar vwo
gedaan. Daarnaast trainde hij vier keer
per week bij VVV. Avondeten deed hij
even snel tussendoor, net nadat hij
thuis kwam van school en vlak voor
hij op de bus moest stappen naar

Monique (40) en Mischa
ontmoetten elkaar op het Boschveld
College. De vonk sloeg daar over,
maar liefde op het eerste gezicht
was het niet. “De liefde is pas later
gekomen,” vertelt Mischa. Hij en
Monique zijn inmiddels getrouwd en
hebben drie kinderen. Twee meiden
Nine (12) en Lise (10) en een jochie
van 8, genaamd Mats. Alle drie
hebben ze het blonde hoofd van hun
vader.
Het is mede voor zijn kinderen dat
Mischa vier jaar geleden samen met
dorpelingen op het idee kwam om
de kermis weer tot leven te wekken.
“We hadden al twee jaar geen kermis
meer gehad in Broekhuizenvorst.
Daarom zijn we met een paar
dorpelingen bij elkaar gaan zitten
om er een te organiseren en dat is
gelukt. Dit jaar, de tweede week
van juli, organiseren we de vierde
editie van Kermis Vors. Net als elk
jaar proberen we naast de standaard
dingen zoals botsauto’s of grijpkramen
ook iets speciaals te doen. Vorig jaar
was dit boomklimmen, dit jaar is dat
tokkelen.” Mischa’s hart en ziel zit
in de organisatie van de kermis en
hij geeft toe: soms is het wel veel
werk. Maar dat geeft niets. “Als ik het
resultaat zie waar ik zolang naar toe
gewerkt heb, dan is dat fantastisch.
Het is prachtig om te zien hoe het
dorpsgevoel tijdens de kermis weer
naar boven komt. We krijgen veel
positieve reacties. Mensen vinden het
leuk en een goed initiatief. Hoewel
wij het regelen blijft het iets van het
dorp voor het dorp. En dat vind ik er
zo leuk aan. De kermis brengt mensen
weer samen.”
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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.

3 van de 4 slaagt!

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

Clinic synchroonzwemmen
Door: zwemvereniging HZPC
De synchroonzwemsters van de Age I en II van HZPC Horst hebben zaterdag 17 juni een clinic
gekregen van twee synchroonzwemsters, Anna Sanders en Maria Lorenzini van het Nationaal Jeugd
Duet van Nederland. Zij hebben de zwemsters les en tips gegeven en aansluitend zelf nog een mooie
demonstratie gegeven. Hiermee steunt de club hun trainingsstages en buitenlandse wedstrijden. Leuk
is wel om te vermelden dat de hoofdtrainster Ellen een van deze meiden ook nog getraind heeft. Het
was een erg leuke en succesvolle ochtend.

Teleurstelling
voor hockeyheren
Door: hockeyclub HCH
Voor de Horster hockeyheren stond zondag 18 juni de laatste wedstrijd van het seizoen op de planning. De
mannen van Horst hadden door een spectaculaire inhaalslag in de tweede seizoenshelft nog één overwinning nodig
om zelfs de nacompetitie nog te ontlopen.

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

r
Al mee ar
a
j
3
2
dan
t!
in Hors

Dit weekend gingen de mannen,
met de overwinning op Deurne van
vorige week in het achterhoofd,
naar Civicum H1 in Cuijk. Nadat
het veld goed gesproeid was en
iedereen voldoende vocht tot zich
had genomen klonk om 14.45 uur
het eerste fluitsignaal. Meteen waren
de intenties duidelijk en dat was
dat de mannen wilden winnen. Dit
leverde al snel een aantal goede
kansen op voor Horst, waaruit het
eerste doelpunt viel voor Horst.
Helaas beschikte Cuijk over enige
veerkracht en werd het voor de rust
nog 1-1.

In de rust werd nog maar een
keer aangehaald dat we het vandaag
niet cadeau zouden krijgen en dat er
een stap extra gezet moest worden
om de drie punten mee naar huis te
nemen. Dit resulteerde direct na de
rust in een doelpunt, waardoor de
stand op 1-2 kwam te staan. Echter
scoorden de mannen uit Cuijk binnen
één minuut al de gelijkmaker: 2-2.
Hierna kwamen er kansen voor
beide partijen, waaruit Civicum twee
strafcorners wist te verdienen en deze
vakkundig in de kruising te mikken.
De score was 4-2 en het zag er niet
goed uit voor de Horster mannen.

Omdat een winstpartij nodig was,
werden er risico’s genomen. Helaas
resulteerde dit niet in het gewenste
resultaat, want Civicum benutte
de ontstane ruimte goed, scoorde
nog tweemaal uit een counter en
bepaalde de eindstand op 6-2.
De Horster mannen waren
teleurgesteld over het resultaat, maar
kijken terug op een mooie wedstrijd
waarin iedereen alles heeft gegeven.
Volgende week zal in Deventer de
nacompetitie gespeeld worden. Hier
zullen de mannen nog één keer alles
uit zichzelf en elkaar moeten halen
om in de derde klasse te blijven.

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

Ga op vakantie van je vakantiegeld!

Nieuwe cv-ketel nodig?
EE
DERD L VAN
ON

E

DA

V

AR

ME
R

IN G

!

DE

EEN

Uw voordeel:

N 75 JAAR ER

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

Info: www.slimmeketelplan.nl

Sporting ST JO11-2 kampioen
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het team Sporting ST Jo 11-2 werd onlangs voorjaarskampioen. Het team won de uitwedstrijd tegen
Heijen met 1-7, waardoor het ongeslagen kampioen werd. De ploeg won negen van de tien wedstrijden
en speelde één keer gelijk.
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Jubileumreceptie

DC Umme
viert tienjarig
bestaan
De Kronenbergse dartclub DC Umme bestaat 10 jaar en viert dat met een
jubileumreceptie op vrijdag 23 juni. Deze vindt vanaf 20.15 uur plaats in
café Ummenthun.

Hockeymeiden C1 Horst grijpen
net naast beker

De club werd tien jaar geleden
in samenspraak met caféhouder Rob
Ummenthun, Rene van den Hoogenhof
en Geert Philipsen opgericht. Na
vele vergaderingen werd het op 26
juni 2007 officieel. In het eerste jaar
telde de club één team en zes leden.
Inmiddels heeft DC Umme meer
dan dertig leden en zijn vijf teams
ingeschreven bij het VDO. DC Umme
heeft in al die jaren niet stil gestaan
want sinds de oprichting zijn er diverse
activiteiten die worden georganiseerd.
Het clubkampioenschap bijvoorbeeld,
maar ook het Open Kronenbergs dart-

toernooi en zelfs in 2015 de organisatie
van de boerenbruiloft. Ook heeft de
club vele sponsoren en steunende
leden. Die strijden elk jaar voor de
titel sponsor van het jaar tijdens een
toernooi. Dit heeft al vele legendarische winnaars en avonden opgeleverd.
De vereniging zelf heeft vijf kampioenschappen behaald. Op zaterdag 1 juli
staat er een nieuwe uitdaging op het
programma. Dan wordt er het eerste
DC Umme jeugdtoernooi georganiseerd voor de Kronenberg, Evertsoord
en Sevenumse jeugd. Kijk voor meer
informatie op www.dcumme.nl

Door: Marc Cremers, Hockeyclub Horst
De meiden van C1 waren zaterdag 17 juni uitgenodigd voor het kampioenentoernooi in Etten-Leur.
In dit toernooi konden ze zich meten met de andere kampioenen uit de regio binnen hun klasse. Via
spannende voorrondes, waaraan zestien teams deelnamen en waarbij de teams echt niet voor elkaar
onder deden, wisten onze meiden door te dringen tot de finale. Op een haar na grepen ze in een
zinderend spannende finale net naast de grootste beker. Gelukkig voelde de tweede plaats ook best
goed.

Zaerums Beach Event
VC Athos’70 organiseert op zaterdag 1 en zondag 2 juli organiseert het jaarlijkse Zaerums Beach Event.
Het Raadhuisplein in Sevenum is dan volledig bedekt met zand, waar teams het tegen elkaar gaan opnemen
tijdens volleybalwedstrijden.
Vanwege de eerdere successen
van de voorgaande jaren is ervoor
gekozen om dit jaar het toernooi
uit te breiden naar twee dagen.

Op zaterdagochtend speelt de jeugd
haar wedstrijden, in de middag zijn
de recreatieve volleyballers aan de
beurt. Op zondagmiddag mogen

de prestatieve volleyballers strijden voor de winst. Kijk voor meer
informatie en inschrijven op
www.zaerumsbeachevent.nl

Kampioenen Wittenhorst
Dor: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Twee teams van voetbalvereniging Wittenhorst hebben onlangs hun kampioenschap samen gevierd met een
feestje bij La Rondine. Een goede afsluiting van een spannend seizoen.

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

KERSENTUIN JENNISKENS
Crommentuynstraat 50, Meterik

HET IS WEER
KERSENTIJD!

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

OP
HEERLIJKE ZOETE KERSEN TE KO
AT!
MA
TO
IN ONZE KERSENAU

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

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

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

Wittenhorst jeugd onder 13-3 en
jeugd onder 11-5 hebben zich naar een
eerste plaats binnen hun poel weten te
vechten. En dat heeft moeder Van Rens
geweten. Ze had haar beide zonen

beloofd dat bij een zege van hun team
voor alle spelers, trainers en ouders
een feestje gehouden zou worden.
Toen zij deze belofte maakte had zij
niet kunnen vermoeden dat beide

teams kampioen zouden worden. Het
werd gevierd met pizza en natuurlijk
moesten beide teams en hun trainers
op de foto. Op naar het volgend voetbalseizoen.

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Koen Koster Nederlands
kampioen
Door: zwemvereniging HZPC
In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven vonden van donderdag 15 tot en met zondag
18 juni de Nederlandse Junioren Jeugd Kampioenschappen plaats. HZPC was hier aanwezig met acht deelnemers.

KNZB Figuren
wedstrijd in Horst
Door: zwemvereniging HZPC
In zwembad De Berkel in Horst vond zondag 18 juni de laatste
Figurenwedstrijd Synchroonzwemmen KNZB Regio Zuid van dit
seizoen plaats. Van HZPCuit Horst namen 22 synchroonzwemsters
deel aan deze wedstrijd in de categorieën Age 1, Age 2, Junioren en
Senioren. Er werden door alle zwemsters mooie figuren gezwommen
en ook goede punten behaald. Nienke Hegger behaalde naast een
diploma Age 1 ook een bronzen medaille in deze categorie. Verder
was er ook nog een diploma Junioren voor Sophie Riswick en een
diploma Age 2 voor Kristel Stevens.

Koen Koster sloot zijn laatste jaar
als deelnemer van de NJJK af met een
paar mooie prestaties. Het begon al
direct goed op de eerste zwemdag.
Na een spannende race won hij, in een
dik persoonlijk record, de Nederlandse
titel op de 200 meter schoolslag. Op
de tweede dag kwam hij aan de start
op de 200 meter wisselslag en 50
meter schoolslag. Hij bleef net boven
zijn pr’s en werd respectievelijk vierde
en negende. Op zaterdag en zondag
was het wederom raak. In twee mooie
persoonlijke records werd Koen op
de 100 meter schoolslag derde en
behaalde hij tijdens de laatste sessie
wederom brons op de 400 meter wisselslag. Ook voor Imke van den Hoef
was dit haar laatste deelname aan de
NJJK. Volgend jaar mag zij zich gaan
meten met de senioren. Imke kwam
zaterdag aan de start op de 200 meter
vlinderslag. Zij kwalificeerde zich voor
de finale. Op zondag kwam zij aan de
start op de zware 400 meter wisselslag.
Helaas slaagde zij er niet in om een
persoonlijke record te zwemmen.
Andere individuele starts gingen
naar Manon van der Wielen en Marlijn

Zwart. Manon zwom op vrijdag de
100 meter vlinderslag. Zij kon haar
goede race van de Regionale kampioenschappen niet herhalen en bleef
net iets boven haar pr. Marlijn moest
wachten tot het allerlaatste moment.
Op zondagmiddag stond haar 400
meter wisselslag gepland. Haar lange
wachten werd niet beloond met een
persoonlijk record.

Tot slot kwamen de dames op
donderdag, zaterdag en zondag uit op
de estafette-onderdelen. In wisselende
samenstellingen zwommen Isa Curvers,
Maud Weijmans, Pleun van den Bergh,
Anna van Kuijk, Marlijn Zwart en Imke
van den Hoef op alle onderdelen
sneller dan hun inschrijftijden, met
als beste resultaat een 12e plek op de
4x200 meter vrijeslag.

28 juni 2017

DAG VAN HET
FAMILIERECHT
Het familierecht is bij uitstek een rechtsgebied, dat zich

onze familierechtadvocaten hebben minimaal 10 jaar

bezig houdt met onderwerpen die u persoonlijk en op

ervaring als advocaat en hebben naast een juridische

emotioneel gebied raken. Denk bijvoorbeeld aan een

specialisatieopleiding op het gebied van het familierecht

echtscheiding, het gezag over uw kinderen of een nala-

tevens een 3 jarige opleiding tot mediator gevolgd om

tenschap. Dat maakt het soms lastig om door de bomen

partijen deskundig en verantwoord te kunnen begelei-

het bos te zien en goede en weloverwogen beslissingen

den in een mediationtraject.

te nemen met betrekking tot de juridische, financiële en
persoonlijke gevolgen van een levensgebeurtenis.

De familierechtadvocaten/mediators van TRC Advocaten

Wij kunnen u daarbij helpen.

bieden niet alleen specialistische juridische kennis,
maar zij hebben ook kennis van de emotionele kant van

Heeft u een vraag op het gebied van het familierecht?

een scheidingsproces en/of andere conflicten waarbij

Kom op woensdag 28 juni 2017 langs voor gratis advies

emoties een rol spelen.

op het gebied van:
• Echtscheiding

Kunnen wij u helpen?

• Boedelverdeling

Kom gerust langs op 28 juni 2017 voor het stellen

Ghislaine van Kooten, Sander Baetens, Edward Plass

• Huwelijkse voorwaarden

van uw inhoudelijke vragen op familierechtelijk gebied,

en Evelien Geerings. Familierechtadvocaten en tevens

• Verdeling pensioenaanspraken

maar ook voor het verkrijgen van verdere informatie

mediators bij TRC Advocaten.

• Alimentatiezaken

over hoe een adviestraject of mediation in zijn werk gaat

• Gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling

of om vrijblijvend kennis te maken met één van onze

• Adoptie en stiefouderschap

familierechtadvocaten/mediators.

• Erkenning/ontkenning vaderschap
• Bewind, mentorschap en curatele

Onze kantoren in Horst aan de Hoofdstraat 19

• Naamswijziging

en Veldhoven aan het Bolwerk 18 en zijn die dag

• Erfrecht

geopend van 9:00u tot 18:00u. Wij zullen u graag te

Mediation

woord staan: u bent samen welkom met uw
(ex-)partner of alleen.

Wist u dat de familierechtadvocaten van TRC Advocaten
allemaal tevens gecertificeerd vFAS-mediator zijn? Al

Een afspraak maken is niet nodig.

Voor meer informatie verwijzen bij u graag naar

www.trc-advocaten.nl.

Als u meer vragen heeft of een afspraak wilt maken
voor in de avonduren, kunt u contact opnemen met
mr. Edward Plass voor ons kantoor in Horst op nummer
077-3988182 of voor ons kantoor in Veldhoven met
mw. mr. Ghislaine van Kooten, mw. mr. Evelien Geerings
of mr. Sander Baetens op het nummer 040-2944500.
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Tas versieren
in Kantfabriek
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op woensdag 28 juni
een kinderworkshop waarbij de deelnemers een tas kunnen versieren.
De workshop wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 uur.
In Museum de Kantfabriek
in Horst wordt elke maand een
kinderworkshop met steeds een
ander thema georganiseerd. Op
woensdagmiddag 28 juni zijn
kinderen van de basisschool welkom
tijdens de kinderworkshop ‘Een
Tas Vrolijk Versieren’. Tijdens deze
workshop voor jongens en meisjes,
wordt een tas versierd met stofjes,
kralen en knopen. Lapjes op stof

naaien wordt ook wel appliqueren
genoemd. Appliqueren is al een
oud handwerk. Het resultaat van
de workshop is een tas om echt
te gebruiken als logeer-, zwemof boodschappentas. Er is uitleg
en hulp tijdens de workshop.
De kinderworkshop is geschikt voor
kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Kijk
voor meer informatie en aanmelden
op www.museumdekantfabriek.nl

Internationale
KantDag in Horst
De Internationale KantDag valt dit jaar op zondag 25 juni. Ook in
Museum de Kantfabriek in Horst wordt hierbij stil gestaan.

Tijdens de Internationale Kant
Dag laten kantklossers over de hele
wereld zien dat het klossen van
kant nog steeds springlevend is.
Ze willen bovendien laten zien dat
kantklossers over de hele wereld
verschillende talen spreken, maar

dat de taal van het klossen van kant
elkaar verbindt.
De KantDag in Museum de
Kantfabriek wordt gehouden van
13.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Nepalfestival in Huys
Kaldenbroeck
Huys Kaldenbroeck organiseert ook dit jaar het Nepalfestival ter
ondersteuning van meerdere opbouwprojecten in de Nepalese bergen
door Javae Nepal. Het festival vindt plaats op zondag 9 juli van 10.30 tot
17.00 uur.
Het thema van het festival is
‘delen maakt blij’. De opbrengst van
de entree, markt en het programma
is voor Javea Nepal. Er is onder
andere een inspiratiemarkt met
diverse kraampjes met onder andere
verse biologische kruiden, gezonde
theevariaties, handgemaakte sieraden
Nepalese en Tibetaanse sieraden,
bamboocollecties, tassen en sieraden van kurk, Aziatische brocante,
natuurlijke kruiden, cosmetica,
zeep en etherische olie, lokale pure
proeverij, Nepalese omslagdoeken,
klankschaaltjes, buffeltassen en meer.

De hele dag is er livemuziek. Onder
andere The Sound Healing Travellers,
Trio Paradiya, Kees van Boxtel en
Albert Distelbrink en Paco Diedhiou
staan op het podium. Daarnaast zijn
er workshops, waaronder ouderen kindyoga door Carla Nelissen,
jongleerballen maken en jongleren
door Sonja Winselius en henna paint
door Anke Latchmansingh. Ook zijn er
handenmassages en voetmassages
en een barbecue op het terrein.
Huys Kaldenbroeck ligt in de
natuur tussen Grubbenvorst en
Lottum.
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Jubileumshow All For You
Dansvereniging All For You uit Melderslo viert zaterdag 2 juli haar tienjarig jubileum met twee dansvoorstellingen. Deze shows worden gegeven in MFC de Zwingel in Melderslo.
De shows staan geheel
in het teken van het tienjarig
bestaan. Volgens de vereniging
wordt het een feest der herken-

ning met dansen van toen en nu.
Wethouder Bob Vostermans van
gemeente Horst aan de Maas
opent om 11.00 uur de ochtend-

show. De middagvoorstelling
begint om 14.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.allforyoudance.nl

100 jaar Fatima
In het Parochiehuis van Sevenum vertelt pastoor Verheggen donderdag 29 juni over de bedevaartsplaats Fatima.
De avond begint om 20.00 uur.
Een van de meest bekende
bedevaartsplaatsen naast Lourdes
is zeker in Europa, Fatima. Dit jaar
viert deze bedevaartsplaats haar

honderdjarig bestaan. Het is ook
honderd jaar geleden dat Maria
aan drie kinderen (Lucia, Jacinta
en Francesco) verscheen in Fatima.

Pastoor Verheggen gaat in op de
betekenis van deze verschijningen
in combinatie met bedevaartsplaats
Lourdes.

LGOG Kring Ter Horst en Dreumel

Themamiddag Horster dialect
LGOG Kring Ter Horst en carnavalsvereniging D’n Dreumel organiseren op zondag 25 juni in ’t Gasthoês in Horst
een themamiddag over het Horster dialect. De middag duurt van 12.00 uur tot omstreeks 17.00 uur.
In de Muzikantine wordt door
diverse bands dialectmuziek gemaakt.
In de foyer is er een afwisselend
programma van mensen die voorlezen
uit eigen geschreven werk. De zonen
van Jan Verheijen (‘Jan van Teng’)
lezen voor uit werk van hun vader
en ook de Kloscommissie is present.
Een en ander wordt afgewisseld met

muzikale intermezzo’s.
Boven de foyer, op het balkon wordt
Horster les gegeven door meister
Klosjaar, Ger Gubbels.
Op humoristische wijze wordt
deelnemers geleerd over het
gebruik van het Horster dialect. De
les start om 12.00 en om 14.00 uur.
Daarnaast presenteert LGOG Kring
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Ter Horst een lezing van ongeveer
45 minuten over Limburgse dialecten
in het algemeen en het Horster
dialect in het bijzonder. Ook deze
lezing vindt tweemaal plaats, om
13.00 en om 15.00 uur. De lezing
wordt verzorgd door dr. Pierre
Bakkes uit Montfort, een autoriteit
op dialectgebied.
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Brood bakken in De Locht
Kinderen kunnen zondag 25 juni hun eigen broodjes bakken in Museum De Locht in Melderslo. Het museum is
deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
De broodjes worden in de authentieke bakoven van het museum gebakken. Ook kinderen kunnen daaraan
deelnemen. Tevens zijn er voor hen een
museumspeurtocht en oude spellen.

Leden van het Dyonisosgilde geven een
demonstratie likeur maken. De smeden
zijn aan het werk en er is een optreden
van een groep Syrische asielzoekers
onder de naam Sacha Zumba Dance.

Bezoekers kunnen tevens de wisselexpositie Onderweg, van karrenspoor tot
A73 bekijken.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Kampioenen
bij slagwerksolisten
De Nederlandse Kampioenschappen voor slagwerksolisten werden
gehouden op zaterdag 17 juni. Drie slagwerkers uit Horst aan de Maas
werden kampioen.

FunFair Market Citaverde
Op het Citaverde College in Horst wordt op dinsdag 4 juli een FunFair Market gehouden. De markt duurt van
12.00 tot 14.15 uur.
De FunFair Market is onderdeel
van Company FunFair, een tweedaags
onderwijsproject over ondernemerschap.
Doel van Company FunFair is leerlingen
op een leuke en interactieve manier te
laten ervaren wat er allemaal komt kijken bij ondernemen. Op de markt staan

kraampjes waar van alles te koop wordt
aangeboden zoals sieraden, meubels en
bloemen. Bezoekers kunnen hun nagels
laten doen, meedoen aan een loterij en
er is een goochelshow. Het bijzondere
aan de markt is dat alle bedrijfjes door
leerlingen worden gerund. De opbrengst

van de markt komt ten goede aan
microkredietprojecten in ontwikkelingslanden. Het project is een initiatief
van stichting Cross Your Borders, een
jongerenorganisatie die jongeren op een
interactieve manier wil betrekken bij de
maatschappij en de wereld.

Werken bij Werkplek uitzend- en personeelsdiensten BV betekent werken bij
een erkende uitzendorganisatie en een toegankelijke partner voor relaties en
werknemers gevestigd in Horst. Onze specialisatie is uitzenden, detacheren en
werving en selectie in technische beroepen. In Noord- en Midden Limburg als
ook Zuid- en Oost Brabant zijn wij een belangrijke speler als uitzendorganisatie
in het veld en daarmee een aantrekkelijke werkgever voor de regio.
Door de continue groei die wij doormaken, zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s
voor de onderstaande interne functies. Dus zoek je een jonge, dynamische en
groeiende werkomgeving waar je je creatieve ambitie kwijt kan en heb je een
passend CV? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren.
Voor uitbreiding van ons vaste team zijn wij op zoek naar:

Hoofd administratie /ofﬁcemanager m/v (fulltime)
In deze functie geef je leiding aan een klein team collega’s van de ﬁnanciële administratie. Je zorgt ervoor
dat de gehele administratie voldoet aan de wettelijke vereisten en aan de doelstellingen van de organisatie. In je team wordt tevens de personeels- en salarisadministratie gevoerd. Jij ziet erop toe dat dit
juist, volledig en tijdig gebeurt.Verder wordt de kandidaat gezien als het boegbeeld van de administratie.
Vanzelfsprekend ben je het eerste aanspreekpunt tussen de ﬁnanciële administratie en de planning.

Frits Steeghs uit Grubbenvorst werd
met 94 punten eerste in de vierde
divisie bij de afdeling kleine trom. In de
derde divisie afdeling multipercussion

werd Joost Vloet uit Horst kampioen
met 88 punten. Ten slotte won Bas
Vloet uit Horst met 95 punten in de
eerste divisie Marimba.

Nachtexcursie
in de Schaak
Staatsbosbeheer en Aan de Drift organiseren op vrijdag 30 juni een
nachtexcursie in de Schadijkse Bossen bij Meterik. Er wordt om 20.30 uur
verzameld bij Aan de Drift in America en de wandeling duurt tot ongeveer
00.30 uur.

Commerciële Planner afdeling bouw m/v (fulltime)
In de rol van commerciële planner ben je natuurlijk een spin in het web. Je bent de schakel tussen relaties,
medewerkers en collega’s. Je bent medeverantwoordelijk dat er bij de relaties de juiste tarieven worden
vastgesteld en de juiste vakmensen worden ingezet. Ervaring en afﬁniteit met de bouw is een must.
Stress bestendig, probleem oplossend, snel schakelen, doorpakken en een praktische instelling zit in jou.
Informatie
Uitgebreide informatie over Werkplek uitzend- en personeelsdiensten BV en onze vacatures vind je
op www.werk-plek.nl en http://www.werk-plek.nl/ﬂexwerkers/vacatures
Reageren
Enthousiast over een van deze interne functies en/of herken je jezelf in een van deze proﬁelen?
Dan nodigen wij je van harte uit jouw CV en motivatie voor vrijdag 7 juli te mailen naar:
Werkplek uitzend- en personeelsdiensten BV, t.a.v. Ton van de Pas ton@werk-plek.nl
Energiestraat 2C, 5961 PT Horst.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen en vragen naar Dorothé Verhaeg - Sijbers
voor de functie van Hoofd administratie en Ton van de Pas voor de functie van commerciële
planner 077 - 398 00 66.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.werk-plek.nl

“Zo rond zonsondergang sterft
het leven langzaam uit op de Schaaks
Heide, maar niet op zwoele zomeravonden in juni en juli. Dan bruist de heide
van het leven”, aldus Staatsbosbeheer.
“Een mysterieuze vogel, de nacht
zwaluw, betreedt dan de balts arena.
Deze merkwaardige zomergast, die zich
overdag als een schim in de bosrand
schuil houdt, laat dan op een zeer
bijzondere wijze van zich horen.”
Aan de Drift organiseert samen met

Staatsbosbeheer deze nachtexcursie.
Na een ontvangst in de bosbrasserie en
een korte inleiding over de Schadijkse
Bossen door de boswachter duiken de
deelnemers voor een 8 kilometer lange
boswandeling de nacht in op zoek naar
de nachtzwaluw.
Voor meer informatie en aanmelden, neem contact op met
Staatsbosbeheer via 077 464 19 07
of a.liebrand@staatsbosbeheer.nl
(Foto: Huub Crommentuyn)
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In Swolgen

Uitvoeringen Stichting
Jeugdtoneel Flink!
Jeugdtoneel Flink!, een samenwerking tussen toneelverenigingen uit de gemeente Horst aan de Maas, speelt
ieder jaar een voorstelling op een andere locatie binnen de gemeente onder de naam Flink! ON TOUR. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 23 juni, zaterdag 24 juni en zondag 25 juni in Zaal Wilhelmina in Swolgen.

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

GEZELLIG
GENIETEN
HORST • 077 2300010 • ABELLE.NL

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

Flink! zette vorig jaar een proefprogramma op voor jeugdige toneelspelers
uit deze gemeente. Vanaf dit jaar speelt
Flink! ieder jaar een voorstelling op een
andere locatie binnen de gemeente.
Eind juni van dit jaar strijkt Flink!
neer in Zaal Wilhelmina te Swolgen.

De jongste groep speelt onder regie
van Esther Koenen het fantasierijke
verhaal van Minoes. Deze voorstellingen vinden plaats op vrijdag 24 juni
om 19.30 uur en op zondag 25 juni
om 10.30 uur. Onder regie van Willem
Hoeben neemt de oudste groep de

bezoekers mee naar de wereld van
sprookjes met het stuk Eens was er….
Deze voorstellingen vinden plaats op
zaterdag 24 juni om 19.30 uur en
op zondag 25 juni om 13.30 uur.
Kijk voor meer informatie op www.
flinkjeugdtoneel.nl (Foto: Jan van de Riet)

uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv

Zoemhukske

Honingslingerdemonstratie

Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

In ’t Zoemhukske, het praktijkcentrum voor bijenteelt in Horst, vindt zondag 2 juli een demonstratie honing
slingeren plaats. Het informatiecentrum is deze dag geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

dameskleding | damesschoenen | tassen

40 % KORTING
Vanaf vrijdag 23 juni

Honingbijen slaan honing op in
de raten van de bijenkast. De imker
ontdoet de raat van de waszegeltjes,
slingert de honing uit de raat en
laat deze door een zeef lopen om

wasdeeltjes te verwijderen. De honing
is dan klaar voor consumptie.
De meeste honing komt van meerder
bloemensoorten maar er bestaat
ook klaver-, koolzaad-, lavendel-,

linde-en heidehoning. Er bestaat naast
de vloeibare honing ook smeerbare
crêmehoning.
Kijk voor meer informatie op
www.zoemhukske.nl

www.heerenstraat.nl
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Tour Drums
& Roses
Slagwerkgroep Drums & Roses
maakt zondag 25 juni ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan een
muzikale tour door de regio. Ook
Horst aan de Maas wordt aangedaan.
De optredens vinden plaats in
speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst
om 13.15 uur, op de markt in Lottum
om 14.15 uur, bij het Rosarium
Lottum om 15.15 uur en ten slotte om
16.15 uur bij Strandpaviljoen Hoëg in
Broekhuizen. Tijdens de mini-optredens geeft Drums & Roses het publiek
een korte impressie van de hedendaagse slagwerkmuziek. Er vinden nog
meer activiteiten plaats in het kader
van het 15-jarig bestaan. Naast de tour
door de regio organiseert de groep op
5 november in Lottum een masterclass
met Golden Earring drummer Cesar
Zuiderwijk. Kijk voor meer informatie
op www.drums-roses.nl

Bendula-dag
Stichting de Naobere in
Grubbenvorst houdt op zaterdag
2 juli een speciale dag waarvan de
opbrengst bestemd is voor het
project Bendula in Gambia. De dag
vindt van 12.00 tot 16.00 uur plaats
aan de Sevenumseweg in Grubbenvorst.
Bendula is de naam van een
speciale school en dagopvang voor
kinderen met een beperking in Tanjeh
in Gambia. In 2013 kwamen studenten van de opleiding Welzijn van
Gilde Opleidingen Venlo en Fontys
Ergotherapie stage lopen op de Lower
Basic school in Tanjeh. Zij hebben
samen met enkele docenten van
Gilde Opleidingen en Go for Africa de
basis gelegd voor de school. Stichting
de Naobere biedt dagopvang en
logeermogelijkheid aan mensen met
een beperking. Zij organiseert een
bijeenkomst waarvan de opbrengst ten
goede komt aan de Bendula. Tijdens
de dag zijn er diverse workshops en
optredens van onder meer de Boem
Box Band, Sezako en Caramala.

Zomeravondconcert HONL
Het Harmonie Orkest Noord Limburg (HONL) geeft op vrijdag 7 juli een concert om de vakantie in te luiden. Het concert vindt plaats in
zaal Ôs Kruuspunt in Meterik en begint om 18.30 uur. Het orkest treedt op samen met vocalgroep Hoor’s uit Horst en de bigband Ça Va uit
Venray. Naast een muzikaal programma is er ook een barbecue. Kijk voor meer informatie op www.honl.nl

Rode Kruis

Dag van je leven
Het Rode Kruis van de locaties Horst aan de Maas, Bergen en Venray organiseert op zondag 24 september het evenement Dag van je leven in attractiepark Toverland in Sevenum. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn er allerlei activiteiten voor jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

De dag begint met een samenzijn
van alle gasten en begeleiders.
Daarna gaat elke deelnemer samen
met een begeleider genieten
van de avonturen van Toverland:

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

Tolly Molly, Dwervelwind, Booster Bike,
Schommelschip Scorpios en vele
andere attracties. De hele dag
worden de gasten begeleid door
jongeren. Het Rode Kruis wil

op deze manier iets doen voor
jongeren met een verstandelijke of
lichamelijke beperking, maar het is
ook een manier om jonge mensen
te interesseren voor vrijwilligerswerk

p.p.
95
en

10 JA
AR!

sam

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

BUDGETBARBECUE!

voor het Rode Kruis en het tonen van
hulpbereidheid naar andere mensen in
onze samenleving.
Voor meer informatie, mail met
dagvanjeleven-nmlimburg@rodekruis.nl

AR
A
J
10
YOU
R
FO
All
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Koken met rozen
De Rozenhof in Lottum staat tot en met zondag 25 juni in het teken van de Week van de Potroos.
De activiteiten werden afgetrapt met een speciaal kookevenement op zondag 18 juni. Koks Maurice
Smits uit Horst en Peter Laux uit het Duitse Geldern lieten de aanwezigen kennismaken met diverse
gerechten die gecombineerd waren met de smaak van de roos. Door rozenkoningin Rianne Thijssen
werd deze dag tevens een bijzondere roos gedoopt.

Wandeling met schaapsherder
Schaapsherder Sef drijft zaterdag 24 juni zijn schapen vanuit de Schadijkse bossen naar de Heere
Peel in America. Dit doet hij samen met hulp van zijn schaapshond die de kudde bij elkaar houdt.
Bij Aan de Drift is vervolgens een demonstratie schapen scheren. Belangstellenden kunnen zich om
16.00 uur verzamelen bij Aan de Drift in America.

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

Modeshow in De Kantfabriek
De Fashion Class van College den Hulster uit Venlo hield woensdag 14 juni een modeshow in
Museum de Kantfabriek in Horst. De jonge modeontwerpers lieten hun nieuwe creaties zien, waarbij
ook kant was gebruikt. Verder waren er optredens van de Urban Dance Studio uit Venlo en dichttalent
en winnares van de provinciale Finale Read2me! 2017, Aya Ahlaouch. Daarnaast was er dans door
Ashley Donders en een optreden met zang en gitaar door Manouk Theloy en Harry Muyres.
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Agenda t/m 29 juni 2017
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Wandel4Daagse

Optreden The Sparks

Internationale KantDag

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

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Strandpaviljoen Hoëg Broekhuizen

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Woningbrandoefening

Slotconcert

Voorstelling Eens was er…

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

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Jeugdconcert BMBM
Locatie: Maaspaviljoen Broekhuizen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Jeugdtoneel Flink!
Locatie: Zaal Wilhelmina Swolgen

Beachevent- beachvoetbal

Voorstelling Eens was er…

Peelmuseum geopend

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: Afslag 10
Locatie: Dendron sportvelden Horst

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Jeugdtoneel Flink!
Locatie: Zaal Wilhelmina Swolgen

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Natuurcursus

Flessenkermis

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

Tijd: 14.00-02.00 uur
Locatie: Hegelsom

Jubileum DC Umme

Smedendag

Kermis

Tijd: 20.15 uur
Locatie: café Ummenthun Kronenberg

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

Tijd: 14.00-02.00 uur
Locatie: Grubbenvorst

Tabletcafé

Voorstelling Minoes

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: bibliotheek Horst

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Jeugdtoneel Flink!
Locatie: Zaal Wilhelmina Swolgen

Stand together

Open tuin

Kermis

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Maarten Hermans
Startlocatie: centrum Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: tuin Jenniskens, Kogelstraat 41 Hegelsom

Tijd: 14.00-02.00 uur
Locatie: Grubbenvorst

Open dag brandweer Meerlo

Filmpremière De Romeinse Nacht

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Dorpbroekstraat 9A Meerlo

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Peelmuseum America

Veiligheidsmarkt

Jeugdconcert

Kermis

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Huis van de Wijk Horst

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Eendracht Melderslo
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 14.00-02.00 uur
Locatie: Grubbenvorst

Kermis

Koopzondag

Tijd: 16.00-02.00 uur
Locatie: Grubbenvorst

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Horst

Wandeling met schaapsherder

Themamiddag Horster dialect

Voorstelling Minoes
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Jeugdtoneel Flink!
Locatie: Zaal Wilhelmina Swolgen

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: schaapsherder Sef
Locatie: Aan de Drift America

zo
25
06

Tijd: 12.00-17.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: ’t Gasthoês Horst

Flessenkermis

Dorps-doe-dag

Tijd: 18.00-02.00 uur
Locatie: Hegelsom

Tijd: 12.30 uur
Locatie: Muziekfabriek Meerlo

Verstappen Verpakkingen is een toonaangevende producent van
thermogevormd verpakkingsmateriaal. Wij werken alleen met stateof-the-art machines. Kwaliteit is een vereiste, het vormt de basis van
ons bedrijf. Verstappen is een familiebedrijf opgericht in 1979.
Het familiegevoel is terug te vinden in de cultuur van de organisatie.
Een cultuur die bestaat uit passie en loyaliteit.
Inmiddels is ook de tweede generatie in het familiebedrijf actief en
heeft ons bedrijf de laatste jaren een forse groei doorgemaakt.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s

Technisch Tekenaar (m/v)
MBO/HBO werktuigbouwkunde

Monteur technische
dienst (m/v)
MBO/HBO werktuigbouwkunde

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Heb jij belangstelling voor een van deze
vacatures of wil je meer informatie hierover?

Bezoek ons dan op
www.verstappenverpakkingen.nl

ma
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Flessenkermis
Tijd: 14.00-02.00 uur
Locatie: Hegelsom

Flessenkermis
Tijd: 14.00-02.00 uur
Locatie: Hegelsom

Kinderworkshop tas versieren
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

22
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
23 t/m 29 juni 2017
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

09.00

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

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 Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Parkhotel Horst

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

Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

Hotel Asteria Venray
10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Sevenum

zondag
		

Het LoopCentrum

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

Bootcamp Power

Swolgen

zondag
dinsdag
		

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

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

ANBISE

E 1 korting op jam

Meterik

zaterdag
		

van OJC Phoenix Biergarten XXL.
Het partyduo Gurde en Tack-it geeft
de avond muzikaal vorm, aangevuld
met de uit Lottum afkomstige
Anita Rosendorf.
Kijk voor meer informatie op
www.ojcphoenix.nl

HALLO voordeelpas
anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

door de Phoenix Huis dj’s, daarna
gevolgd door optredens van Campaign
en Tonca. Op maandag 26 juni is
het de beurt aan de Daredevils, een
nieuwe partyband. Stef Ekkel maakt het
programma van maandag compleet.
Dinsdag 27 juni staat in het teken

19.15

Lottum
Heilige mis

De aftrap wordt zaterdag 24 juni
verzorgd door Gravity, een feel good
vijfkoppige coverband. Op zondag
25 juni gaat de tent ’s middags open.
Voor de kleintjes is er een springkussen
en wie wil kan zich laten schminken.
De muziek wordt deze middag verzorgd

Deelnemers

Kronenberg

zondag

woord mee te nemen. Dit is het laatste
tabletcafé voor de zomervakantie.
Op 30 september wordt weer gestart
met het café.

OJC Phoenix in Hegelsom organiseert van zaterdag 24 tot en met dinsdag 27 juni de 33e editie van de Flessenkermis. Het evenement vindt plaats in de feesttent achter de kerk.

Hegelsom

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

cursus of workshop, maar een samenzijn van gebruikers. De organisatie
raadt deelnemers aan hun apparaat op
te laden en gebruikersnaam en wacht-

09.45

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

Heilige mis

De bijeenkomst is van 10.00 tot
13.00 uur. Aanwezige studenten geven
uitleg, maar deelnemers kunnen ook
elkaar helpen. Het tabletcafé is geen

Flessenkermis in Hegelsom

Grubbenvorst

zondag

Voor wie alles wil weten over de nieuwste apps, handige functies op de tablet, smartphone en e-reader
organiseert de Bibliotheek Horst op zaterdag 24 juni een tablet-café.

19.15

Griendtsveen
zondag

Tabletcafé in bibliotheek Horst

11.00

Broekhuizen
zondag
		

service 27

18.00

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

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

7D
AG

EN
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keukenadvies
incl. 3D ontwerp

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 5699,-

Vaatwasser
5 programma’s
4 temperaturen
geluidsniveau 49 dB(A)
energieklasse A+
uitgestelde starttĳd

Rodez beton / Luanda leisteengrĳs
395 x 187 cm

compleet met koelkast, combi-oven met stoomfunctie, inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, spoelbak en werkblad

WWW.SUPERKEUKENS.NL

€ 429,HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

!

