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‘Ontmoeting
met een Syriër’
Syrische bewoners van de gemeente Horst aan de Maas hebben op zaterdag 8 juli een bijeenkomst georganiseerd om zo Horstenaren te ontmoeten en van elkaars cultuur
te leren. De avond was, volgens de organisatie met 127 aanmeldingen en veel gezelligheid, een groot succes.

Tijdens de bijeenkomst werden
presentaties gegeven over zowel Syrië
als over de gemeente Horst aan de
Maas. De statushouders hadden een
Syrische chef-kok geregeld die voor alle
bezoekers een typisch Syrische maaltijd
bereidde. Ook was er een band
aanwezig die de avond vulde met
Syrische liederen en iedereen aan het
dansen bracht.
“De avond is een groot succes”, aldus Mieke Cruysberg (32) van
Synthese, een van de medeorganisatoren van de bijeenkomst. “Vanuit de
gemeente was er behoefte aan een
klankbordgroep van statushouders.
Vandaar dat er contact is gezocht met
Synthese, Stichting Vluchtelingenwerk
en andere organisaties om te kijken of
er contact te leggen was tussen status-

houders en de gemeente.
De statushouders reageerden erg positief en welwillend. Ze kwamen zelf met
het initiatief om een bijeenkomst te
organiseren.”

Sport ook vorm
van integratie
Het doel van de avond is om
contact te leggen en begrip te creëren
tussen statushouders en Horstenaren.
Volgens Gerard Lok (62) uit Horst
lukt dit zeker. “Het is een zeer goed
initiatief. Er is weinig integratie, maar
je merkt dat statushouders graag iets
terug willen doen voor de gemeenschap waarin zij worden opgevangen. Door het organiseren van deze
bijeenkomst willen ze in contact komen

met Horstenaren. Dit contact creëert
mogelijkheden op gebied van integratie, zoals het oefenen van de taal.”
De meeste statushouders gaan drie
keer per week naar een taalschool in
Venlo. Maar volgens Sulimam Khiro
(41) uit Meterik is dit niet voldoende.
“Nederlands is erg moeilijk. Ik probeer
het, maar ik vind het lastig om dialect
te verstaan. Daarom moet ik buiten school ook Nederlands praten.”
Sulimam is in 2016 in Nederland
komen wonen en is op de bijeenkomst
druk bezig met werven van leden
voor een nieuw volleybal- en voetbalteam. Dit onder aanmoediging van
Gerard. “Deze sporten worden ook veel
gespeeld in Syrië en andere Arabische
landen. En sport is ook een vorm van
integratie.”

Yasser Alhamzeh (47) uit Horst,
mede-initiatiefnemer van de bijeenkomst, kijkt trots naar de taferelen
die zich in de ruimte afspelen. Aan
lange tafels zitten vrouwen met een
hoofddoek samen met vrouwen
zonder hoofddoek. Nederlandse
en Syrische kinderen spelen met
elkaar op het springkussen en de
Nederlandse mannen dansen met
Syrische mannen de Dabda, een
Arabische dans.

Vrienden maken
in Horst
“We hebben deze bijeenkomst
bedacht omdat we ten eerste nieuwkomers willen helpen door onze ervaringen te delen. Ten tweede willen we

laten zien dat onze culturen niet zoveel
verschillen als op het eerste gezicht
lijkt. We willen de barrière doorbreken. Als laatste willen we gewoon ook
vrienden in Horst maken.” Dat laatste
is zijn dochter Heba (16) al gelukt.
Zij staat samen met haar vriendinnen
aan een statafel te lachen met Horster
meiden.
“Het is wonderlijk dat er niet
alleen Syrische statushouders naar
deze bijeenkomst zijn gekomen, maar
ook bijvoorbeeld Iraanse en Libische”,
vertelt Mieke. “De Arabische cultuur is
zo ontzettend gastvrij.” Haar woorden
wordt kracht bij gezet door Yasser, die
haar de dansvloer op trekt om haar de
Syrische versie van de Dabda te leren:
“Dat is hetzelfde in onze culturen, vrouwen dansen ook gewoon mee.”
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Aanwonenden Maas niet gesteund door RvS
De inwoners van Grubbenvorst en Lottum die bezwaar maakten tegen de dijkverbeteringsplannen van Waterschap Limburg zijn door de Raad van State in het ongelijk gesteld. Dat bleek uit
uitspraken van de rechtsinstantie op woensdag 12 juli.
In het Maasdal bij Grubbenvorst en
bij de dijken in Lottum heeft Waterschap
Limburg plannen om overlast van
hoogwater van de Maas tegen te gaan.
Een aantal inwoners uit Grubbenvorst en
Lottum was het niet eens met de
plannen, die onder andere het ophogen

van dijken inhielden, en ging in beroep.
Op maandag 22 mei diende hun zaak bij
de Raad van State.
Die heeft hen nu in het ongelijk
gesteld. Vier inwoners van Grubbenvorst
vonden onder andere dat er alternatieven voor de dijkverbetering zijn. Hoewel

de Raad van State toegeeft dat het
uitzicht van de percelen op de Maas in
de nieuwe situatie belemmerd wordt,
stelt zij ook dat er geen reële alternatieven zijn. Ook vind ze dat de overlast
‘niet onaanvaardbaar’ is met oog op het
belang van de aanpassingen voor de

waterveiligheid. Ook de Lottumer die
vond dat de maatregelen niet genoeg in
het landschap ingepast zouden worden,
kreeg ongelijk van de Raad van State.
Volgens Waterschap Limburg
zijn maatregelen nodig om beter
bescherming te bieden tegen over-

last bij hoogwater van de Maas. De
maatregelen bestaan onder meer uit
het aanleggen van een damwand en
het ophogen van een weg. In Lottum
worden de Opperdonkseweg, Veerweg
en Kerboschlaan over de nieuwe dijk
aangelegd.

Het gespreksplatform van Horst aan de Maas

‘Vur Oow is voor iedereen’
De eerste editie van ‘Vur Oow’ vond vorig jaar maart plaats. Vur Oow ziet zichzelf als hét gespreksplatform van Horst aan de Maas. Inmiddels heeft het evenement er al meerdere edities
opzitten, wordt Vur Oow steeds succesvoller en worden de initiatiefnemers als maar enthousiaster.

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
Mike van Kempen
06 12 21 15 40
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

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

Vur Oow is een initiatief dat
thema-avonden organiseert waar
mensen met elkaar in gesprek kunnen
gaan. Thema’s die afgelopen edities
voorbij zijn gekomen zijn mantelzorg,
alcohol en jonge ondernemers.
Alex Janssen uit Hegelsom en Judith
Geurts uit Horst zijn twee organisatieleden. “Vur Oow is voor iedereen,”
vertelt Alex. “Door de verschillende
thema’s trekken we telkens weer
verschillend publiek.” Judith:
“Vanuit zo’n avond willen we mensen
met elkaar in verbinding brengen.
Vaak regelen we interessante sprekers
en werken we met discussiegroepen.
Tijdens de avond over alcohol hebben
we het wat speelser aangepakt, met
een theatergroep.” Een vast format is
er dus niet. De organisatie laat het
programma van de avond afhangen
van het thema. Die thema’s heeft de
organisatie tot nu toe telkens zelf
gekozen. “Vanaf nu is het de bedoeling
dat die thema’s echt vanuit de
bezoekers komen, vanuit de mensen
uit Horst aan de Maas, zodat we
kunnen praten over wat er leeft in de
regio.”
“We hebben nog telkens reacties
gekregen dat er veel meer mensen
hadden moeten zijn,” zegt Janssen.
Tijdens de eerste thema-avond waren
er zo’n 25 mensen. Bij de afgelopen
editie waren dat er al veertig. Zo hopen
Alex en Judith steeds groter te kunnen
worden. “Je ziet dat mensen energie en
inspiratie krijgen door de bijeenkomsten en dat het een beweging in gang
zet. Dat is wat ik ook wil met Vur Oow:
mensen verbinden en in beweging
brengen,” vertelt Geurts. Janssen:
“Ik zou willen dat Vur Oow een begrip
wordt in de gemeente, dat iedereen
weet wat het is en dat het toegankelijk
is voor iedereen.”
Die laagdrempeligheid en toegankelijkheid probeert Vur Oow op iedere
manier uit te stralen. “De gastsprekers
komen bijvoorbeeld vaak uit de buurt,
wat al een bepaalde vertrouwdheid
geeft. Bovendien is Judith iedere avond
gastvrouw, en proberen we iedereen
bij binnenkomst al een warm gevoel te
geven,” vertelt Janssen Judith: “De sfeer
tijdens die avonden is ook heel warm
en bovendien is het ontzettend mooi
om te zien dat we veel verschillende
groepen aanspreken. Laatst bij de
avond voor jonge ondernemers kwamen er bijvoorbeeld heel veel jonge
mensen binnen, terwijl er andere avonden bijvoorbeeld voorzitters, ouders of
mantelzorgers komen. Die diversiteit is
zo leuk om mee te maken.”

Klaar zijn Alex, Judith en de rest
van de organisatie nog lang niet
met Vur Oow. “We zijn nog lang niet
uitontwikkeld. We willen nog wat
meer doen met de resultaten, maar
daarin zijn we nog zoekende,” zegt
Geurts. Toch werkt het concept al.
“Misschien wel omdat er vanuit de
organisatie niet echt een doel is. De
bezoekers bepalen hun eigen doel.

Mensen komen er om contacten te
leggen, ideeën op te doen of omdat ze
het gewoon leuk vinden om ervaringen van anderen te horen.”
Het concept lijkt in ieder geval te
werken. Janssen: “We krijgen steeds
meer bezoekers, dus mensen lijken er
ook behoefte aan te hebben. Dat zag je
bijvoorbeeld bij het voorzitterscafé, dat
we organiseerden voor alle voorzitters

van verenigingen. Dat zijn vaak al hele
drukke mensen, maar ze nemen toch
de moeite om te komen. Tijdens die
avond werden er bijvoorbeeld ideeën
uitgewisseld over het werven en
binden van vrijwilligers, dus zo leren de
bezoekers veel van elkaar.” Judith lacht:
“Dat is zo mooi om te zien. Ik heb nog
iedere avond kippenvel gehad.”
(Foto: Sten Jetten)

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

Lustrum Vera’s Vettige Vijf
Voor de lustrumeditie van Vera’s Vettige Vijf, het evenement werd namelijk voor de vijfde keer
gehouden, werden 1.000 startbewijzen uitgegeven. Deelnemers aan deze modderloop legden op
zaterdag 8 juli een parcours vol modder, water en obstakels in de Kasteelse Bossen af om geld op te
halen voor de Alzheimerstichting.
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‘Kleine dingen hebben
grote betekenissen’
Elise Mooren (20) uit Horst wil de samenleving mooier maken. Vanuit deze ambitie solliciteerde ze voor een
positie in het bestuur van de Nationale Jongeren Raad (NJR) en is ze uitgekozen om komend jaar plaats te nemen
als secretaris.

Vier generaties
Liz Muijsers maakt de vier generaties in haar familie compleet.
Trotse superoma/omi is Annie Verbong- van Knippenberg uit
Lottum, oma is Helma Vousten- Verbong uit Broekhuizen en mama
is Kim Vousten uit Lottum.

De afgelopen drie jaar heeft Elise
als vrijwilliger gewerkt bij het NJR.
Ze was een procesleider bij het
nationaal jeugddebat, waar jongeren in
debat gaan met ministers en staatssecretarissen. Toen ze 17 was, heeft ze
zelf meegedaan aan het Nationaal
Jeugddebat en deze ervaring heeft haar
liefde voor debatteren gevoed.
“De liefde is ontstaan op de middelbare school. Ik was lid van de debatgroep en vanuit deze debatclub heb ik
de kans gekregen deel te nemen aan
het nationaal jeugddebat. Dit vond ik zo
ontzettend leuk, dat ik de jaren daarna
aan de slag ben gegaan als vrijwilliger.”
Vorig jaar is Elise ook gestart als trainer
voor de NJR. Waar het bij het deelnemen alleen ging om debatteren,
maakte ze in haar tijd als vrijwilliger
ook kennis met alle andere aspecten
zoals communicatie of weerbaarheid.
“Dit heeft bij mij het gevoel getriggerd
dat je de maatschappij wel degelijk kan
veranderen door mensen te motiveren
zichzelf te ontplooien.”
Het doel van Elise is de maatschappij een beetje mooier maken. Dit wil ze

bereiken door jongeren zich comfortabel te laten voelen met zichzelf en
met anderen. “Tegenwoordig wordt er
vaak gedacht in hokjes. Er wordt niet
verder gekeken dan de oppervlakte,
terwijl jongeren vaak ook veel minder
voor de hand liggende talenten hebben.
Daarnaast hebben jongeren een veel
positievere en creatievere blik op de
wereld. De NJR is een organisatie die
zich hier op focust en zich inzet voor de
ontwikkeling van jongeren. Ze proberen
de jongeren in hun kracht te zetten, hun
talenten te laten ontdekken en helpen
jongeren deze te benutten. Door een
positieve aanpak, hopen we een
positieve invloed uit te oefenen op de
jongeren zodat zij als nieuwe generatie
deze invloed kunnen uitoefenen op de
volwassenenwereld.”
De NJR is er voor alle jongeren
in Nederland. Het is een organisatie
waarbij 39 lidorganisaties zijn aangesloten. Deze lidorganisaties lopen uiteen
van duurzaamheidsorganisaties, tot
internationale studentenorganisaties en
belangenorganisaties voor gender en
seksualiteit. Elise zal het komende jaar

een brug vormen tussen deze partijen
en het contact onderhouden.
Momenteel studeert Elise bestuurskunde in Den Bosch. Ze is net klaar met
haar derde jaar en heeft nog één jaar
voor de boeg. “De NJR sluit perfect aan
bij wat ik de afgelopen jaren geleerd
heb. Ik kijk er naar uit om in de praktijk
aan de slag te gaan en dit toe te passen.” Elise hoopt erachter te komen hoe
een complex netwerk werkt. Maar dan
vooral hoe je vanuit een standpunt
daadwerkelijk een verandering door kan
voeren. “Ik zie het als een uitdaging
om de politiek zover krijgt om iets te
veranderen. Ik hoop dat ik hier volgend
jaar antwoorden op zal krijgen.”
“Ik ben de afgelopen jaren ontzettend veranderd. Ik heb geleerd dat
iedereen de mogelijkheid heeft om de
samenleving mooier te maken. Al is
het maar door elkaar te begroeten op
de fiets of te helpen met een akkefietje
van niets. Ik wil iedereen meegeven dat
het vaak de kleine dingen zijn die een
grote betekenis hebben. Ik ben heel
blij met deze mooie kans en heb er erg
veel zin in.”

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl
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kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Volg samen een BBQ-workshop!
NIEUW: BBQ-WORKSHOP VOOR KIDS!

Bertus Aafjes geëerd
met straat
   

Meer info
en reserveren:
www.leurs.nl

Bertus Aafjes wordt geëerd met een straatnaam in Swolgen. Een nieuwe weg in het nieuwbouwplan in
Swolgen wordt vernoemd naar de schrijver. De nieuwe straatnaam luidt dan ook Bertus Aafjesstraat.
De straat wordt een zijweg van
de Molenstraat en loopt door het
nieuwbouwproject Kerkveld in
Swolgen. Gemeente Horst aan
de Maas vroeg zowel Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum als de
dorpsraad van Swolgen om advies bij
de naamgeving van de nieuwe straat.

De bekende Nederlandse
schrijver Bertus Aafjes werd geboren in Amsterdam. Hij schreef onder
andere het boek Een voetreis naar
Rome.
Ook schreef hij gedichten en
journalistieke reisbeschrijvingen
in onder andere De Volkskrant en

Elsevier. Bertus Aafjes reisde de
hele wereld over, maar woonde de
laatste twintig jaar van zijn leven in
Swolgen. Hij overleed in 1993 en ligt
begraven op het kerkhof in het dorp.
De nieuw aan te leggen weg leidt
naar het huis in het Zevenbergenpark
waar Aafjes woonde.

CADE
A
TIP! U

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL
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Over paters en nonnen
2

La Providence Grubbenvorst

In het van oorsprong katholieke Horst aan de Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis
hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes
onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een
prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we in de geschiedenis van enkele kloosters. In deze aflevering: La Providence in Grubbenvorst.

gingstehuis dat er nog zit. Naast deze
uitbreiding werden later ook nog een
nieuwe kapel en diverse vleugels bij
gebouwd. Uiteindelijk had het kloostercomplex in 1934 zijn grootste omvang.

Klooster werd
verzorgingsoord

Rond 1700 ging een groep
ongetrouwde vrouwen uit de
omgeving van Grubbenvorst haar
leven wijden aan God. Hiervoor
kochten ze in 1708 het leengoed
De Bisweide. Ze werden al snel
de Associatie van de Bisweide
genoemd. In de loop van de 18e
eeuw begonnen ze met de verpleging van ‘krankzinnigen’, dit waren
meestal dames op leeftijd met
dementie. Naast dat dit veel geld
opleverde, zorgde het er ook voor
dat het klooster de Franse tijd
(1795-1813, toen de Fransen in
Nederland de dienst uitmaakten)
overleefde. In deze tijd werden
namelijk alle kloosters opgeheven,
maar de zusters ontsprongen de
dans. Toch had het klooster het
moeilijk door de terugloop van het
aantal zusters, aangezien er geen
nieuwe zusters mochten intreden.
Dit zette na 1813 nog even door,
maar met de erkenning van de
orde in 1830 mocht het klooster
weer groeien. Naast de verpleging
begon men in deze tijd ook met het

op kleine schaal geven van onderwijs
voor meisjes. Aangezien de overheid
het geen goed idee vond dat er een
krankzinnigen gesticht en een school
voor ‘normale’ meisjes in één gebouw
waren gevestigd, werd gestopt met het
verplegen van ’krankzinnige’ vrouwen.
Aangezien er nog maar twee vrouwen
waren, ging dit vrij gemakkelijk.

La Providence, zou meer dan een eeuw
de naam van het internaat blijven en is
nu nog steeds de naam van het verzor-

Vanaf 1883 werd ook lager
onderwijs gegeven aan de dorpsjeugd.
Eerst in het kloostercomplex, maar al
snel werd hiervoor De Steeg aangekocht, dat werd ingericht als lagere
school voor meisjes. En om te zorgen
voor goed onderwijzend personeel werd
gestart met een kweekschool. Naast
deze onderwijsactiviteiten hadden de
zusters ook nog een boerenbedrijf dat
hun internaat voorzag van de diverse
producten. Zo’n enorm complex had
nogal een impact op de dorpsgemeenschap. Er ontstonden hotels, zoals
hotel Breidenbach, waar de ouders
van de pensionaires konden slapen.
Verder waren er inwoners werkzaam
als knecht op de kloosterboerderij.
In 1902 trokken enkele zusters
uit het Grubbenvorster klooster in
het klooster in Horst om ook daar
een school te starten. In 1930 werd
deze onderwijsactiviteit nog verder
uitgebreid met een lagere school

in Hegelsom. Ook het klooster in
Lottum werd in 1902 gesticht door
de zusters uit Grubbenvorst. In 1920
werd, volgens de nieuwe schoolwet, het uitgebreid lager onderwijs
gescheiden van het gewone lager
onderwijs en ontstond de ULO
St. Angela. In het begin alleen voor
interne leerlingen. Maar na de oorlog
werden ook externe meisjes, uit de
buurt toegelaten. In 1967 kwamen
zelfs de eerste jongens. Voor het
huishoudonderwijs startte de zusters
een VGLO, die in 1970 werd gesloten.
Met de kweekschool werd al in 1935
gestopt. De ULO werd met de invoering van de Mammoetwet in 1971
omgezet in een mavo en kreeg de
naam De Bisweide. Nadat de lagere
school in 1970 al was overgedragen
aan het plaatselijke schoolbestuur
kwamen er in 1975 nog meer
veranderingen. Als eerste werd het
internaat opgeheven en de mavo
werd overgedragen aan de stichting Middelbaar Onderwijs Limburg.
Hiermee kwam er een einde aan
de onderwijsactiviteiten van de
Ursulinen in Grubbenvorst. Het klooster zou vanaf die tijd dienst doen als
klooster verzorgingsoord.
Bron: Pim Bergs, Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum

Aantal leerlingen
verdrievoudigde
In 1860 ging de orde over naar de
orde der Usulinen en werden de onderwijsactiviteiten sterk opgeschroefd.
In enkele jaren tijd verdrievoudigde
het aantal interne leerlingen van tien
naar dertig waarna het aantal doorgroeide tot zo’n 160 pensionaires in
1875. Hierdoor moest de kostschool
worden uitgebreid en werd het huidige
frontgebouw gebouwd. Tijdens de bouw
liepen twee zusters langs de bouw,
waarbij de een zich afvroeg “Wie zal
dat allemaal betalen?” waarop de
andere zuster antwoordde: “De voorzienigheid…”. De Franse naam hiervoor,

Leerlingen spelen voor het klooster

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

OPRUIMING

t/m 70% KORTING
badkleding • nachtmode • ondermode
Sloggi actie vergeten? Geen nood !
De Sloggi actie is verlengd.
Profiteer nog t/m 16 juli, 2+1 GRATIS

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

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

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

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

nieuws 05

13
07

‘Lesgeven is een heerlijk vak’ Grafstuk kerkhof
Niet alleen haar groep 8 nam deze week afscheid van school. Ook voor lerares Marian Reutelingsperger was het
de laatste week op basisschool De Doolgaard in Horst. “Ik ga het werken met de kinderen echt missen.”

Sevenum vernield
Een grafstuk op één van de graven op het kerkhof in Sevenum is
afgelopen week vernield. De nabestaanden begrijpen niet hoe iemand
zoiets kan doen.
Peter Martens uit Horst kan er
met zijn verstand niet bij. Maandag
3 juli werd zijn vader Piet Martens
begraven op het kerkhof in Sevenum.
Omdat hij van beroep schilder was,
waren er in het bloemstuk dat
namens de kleinkinderen was
geschonken, verfkwasten geplaatst.
Enkele dagen later bleken de kwasten
te zijn verdwenen. “Mijn zus bezocht

afgelopen vrijdag de begraafplaats en
zag dat de kwasten weg waren.”
Schandalig vindt hij het en respectloos. “Dat mensen zoiets doen.
Hier zijn we erg verdrietig om. Ik heb
het op Facebook gezet en ik hoor van
meerdere mensen dat dit vaker
voorkomt. Je zou er bijna een camera
op moeten zetten om deze vandalen
te kunnen pakken.”

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

De klas van Marian Reutelingsperger (r) en José Sommerdijk.
Twee leerlingen ontbreken op de foto
Na 41 jaar neemt Marian
Reutelingsperger (62) afscheid van
basisschool De Doolgaard in Horst.
Met uitzondering van twee weken op
de basisschool in Broekhuizenvorst,
heeft zij altijd in Horst voor de klas
gestaan. “Na mijn afstuderen solliciteerde ik naar een baan bij De
Weisterbeek in Horst. Daar werd ik niet
aangenomen. Bij De Doolgaard zochten
ze iemand om een ziekteverlof te
vervangen. Ik ben daar op 24 augustus
1976 begonnen. En nu stop ik hier ook.
Iemand zei laatst tegen me: je hoort
eigenlijk bij de inventaris”, lacht de
Arcense.
Nadat ze de middelbare school had
afgerond, twijfelde Reutelingsperger
tussen twee studies. “Ik werkte graag
met cijfertjes en kinderen. Dus het
werd of de heao of de pabo. Maar voor
de heao moest je wiskunde hebben,
dus werd het de pabo. En daar heb
ik geen moment spijt van gehad.”
Na haar afstuderen startte ze in de eerste klas, tegenwoordig groep 3. In de
loop van haar carrière heeft ze voor alle
groepen gestaan. De laatste dertien
jaar was ze onderwijzeres in groep 8.

“Superleuk. Ik vind het heerlijk om met
die jongeren te werken. Al merkte ik de
laatste tijd wel dat het me veel energie
kostte, te veel eigenlijk. En dat wilde
ik niet meer. Dus toen de gelegenheid
zich voordeed om eerder te stoppen,
besloot ik dat te doen.” Haar man Ton,
eveneens werkzaam in het onderwijs,
stopt dit jaar ook. “Hij had dat al eerder
besloten en wist dus dat dit zijn laatste
jaar voor de klas was. Ik heb pas in
maart het besluit genomen. Ik heb er
nog niet echt aan kunnen wennen.
Dus om eerlijk te zijn heb ik ook nog
niet het idee dat mijn laatste werkdagen erop zitten. Dat komt denk ik
pas tijdens de laatste dagen van de
zomervakantie. Normaal gesproken
zou ik dan volop bezig zijn met het
komend schooljaar, maar dat hoeft nu
niet meer.”
“Weet je, dit is zo’n heerlijk vak”,
vervolgt ze. “Dat is bijna niet te
omschrijven. Werken met kinderen is
zo leuk. De respons die je krijgt. Zoals
laatst toen ik door persoonlijke omstandigheden een dag moest missen.
De warme reacties die ik daarna kreeg
van de kinderen en ouders, dat was

hartverwarmend. Ik vind het belangrijk
dat kinderen weten dat ze je kunnen
vertrouwen. Dat ze verdriet mogen
hebben, maar ook heel blij mogen zijn.
Als jij interesse in hen toont, doen zij
dat andersom ook. Ik ga het werken
met de kinderen echt missen.”
Het onderwijs is in die 41 jaar wel
veel veranderd, geeft ze toe. “Vroeger
was er meer tijd voor spontane dingen.
Als het mooi weer was, konden we
de boel de boel laten en dan gingen
we naar buiten. Nu gaat er geen week
voorbij of er is een vergadering. Het is
nu veel meer dan alleen lesgeven.
Je bent soms meer een administratief
medewerker dan leerkracht en dat vind
ik wel jammer.” Maar, voegt ze eraan
toe: “Ik ben nooit met tegenzin naar
het werk gegaan. Ik voelde me hier
in mijn element. Dat kwam ook door
de fijne collega’s.” Thuis op de bank
zitten is er straks niet bij voor Marian.
“Oh nee, dat is niets voor mij. We passen twee dagen in de week op onze
kleindochter. Daarnaast wil ik graag iets
met autochtonen en taal gaan doen,
dat heeft me altijd geïnteresseerd.
Ik ga absoluut niet stilzitten.”

Vrienden vieren
gezamenlijke mijlpalen
Jan Bouten, Hai van den Bekerom, Jeu Mooren, Jac Wijnen en Lei Haegens, afkomstig uit Horst en
Swolgen, zijn al 65 jaar vrienden. Toevallig worden ze dit jaar ook allemaal 80 en zijn ze allemaal 50 jaar
getrouwd. Reden dus om samen met hun echtgenotes An, Jo, Mien, Jo en Riek op de foto te gaan.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Zondag 16 juli 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt

Manege Tegelen,
Terrein Heideruiters bij Klein Zwitserland
Kaldenkerkerweg /Verlengde
Trappistenweg 33

r dan
verhuurt méé
en!
kr
alleen markt am

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

Ysselsteyn

tuinenterrasysselsteyn.nl

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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We hebben veel te weinig tijd gehad samen.
Maar we hebben optimaal genoten van de tijd die we hadden.

Loslaten is moeilijk
maar op het eind
lukt vasthouden niet meer
we laten je in liefde los.
Mam ‘t is good zoê!

Met onbeschrijfelijk veel verdriet laten we hierbij weten dat
mijn vrouw, onze dochter, zus en tante, niet meer hier is

Ingrid Cuppen

Mia Görtz

geboren te Lottum op 19 maart 1969
overleden te Lottum op 30 juni 2017

weduwe van

Piet van der Vight

Ze overleed in de leeftijd van 83 jaar.
Mam van
Miek en Mari
Piet en Jacquelien
Marcel en Esther

Garageverkoop. Op donderdag
13 en vrijdag 14 juli garageverkoop
Wittenhorststraat 9 Horst.

Joep en Noortje, Loes en Twan
Guus, Emma, Nienke
en familie.
Maandag 10 juli hebben wij afscheid van Mia genomen.
Sevenum, 5 juli 2017
Corr. adres: Scheperstraat 12, 5975 VV Sevenum

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je
iemand die je lief hebt missen moet. De vele lieve en meelevende
reacties die we mochten ontvangen na het overlijden van özze va en opa

Hay Cox

“Raoter Hay”
hebben ons een enorme steun gegeven om zijn verlies te verwerken.
Hartelijk dank hiervoor.
Riny en Hay, Hans en Truus, Francien en Stef,
Theo en Mirjam en kleinkinderen.
Het afscheid is definitief, maar de herinnering is onuitwisbaar.
De zeswekendienst zal zijn op zondag 23 juli om 10:30 uur
in de St. Lambertuskerk te Horst.

U I T VA A R T Z O R G

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Haij en Annie Janssen-Janssen
Maasbreeseweg 3a
5975 BL Sevenum

Opperdonkseweg 9, 5973NC te Lottum

Oma van

Samen onderweg naar een mooie herinnering

We gaan dit in besloten kring
vieren op zaterdag 15 juli.

Danielle Toonen
Jan en Regien Cuppen
Ted en Anja Cuppen
Laura en Jort, Joris, Jasper
Bertien en Ralph Bastiaans
Fabian en Ilse, Marlon

Piet Keunen

HAN-MARK
ARENDSE

60 jaar getrouwd!

Ingrid is in besloten kring door ons weggebracht.

eerder weduwe van

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.

Op 16 juli a.s. zijn wij

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Nieuwe aardappelen. Aardappelen
van nieuwe oogst! Zelfbediening!
Kellenaers-Kusters Bosstraat 63
Hegelsom.
Computerhulp Horst aan de Maas
voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of uw
nieuwe website belt u 06 31 52 45 17.
Diverse soorten groenten en fruit
o.a. rabarber, frambozen, abrikozen,
perziken, komkommer, knoflook enz.
naar Thijs Huys Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Op 18 juli 2017 vieren onze ouders/grootouders

Graad en Toos Tillemans-Hoezen

Gevraagd huishoudelijke hulp
pgb budget voor 4 uur p/week.
Tel. 06 23 37 20 01.

hun 50-jarig huwelijk.
De H. Mis uit dankbaarheid is om 14.30 uur in de
H. Hubertus Kerk te Hegelsom.

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.
Te koop een ruime, goed
onderhouden eensgezinswoning,
met grote garage, overkapping en
gezellige tuin, twee onder een kap,
op een ruim perceel, gelegen aan
de Langstraat 45, Hegelsom.
Info 06 20 35 80 12 / 06 51 89 40 24.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.
Te koop verzorgingsbed hoog-laag
met papegaai z.g.a.n. met matras licht
eiken kleur. Tel. 06 23 37 20 01.
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.
Gevonden huissleutels op woensdag
5 juli in de buurt van Meterikseweg.
Tel. 06 41 64 79 03.
Ruimte gevraagd. Garagebox of
ruimte van ong. 15 m2 gevraagd.
Jacobs 06 53 22 35 54.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Carbootsale Tegelen.
Zondag 16 juli manege Tegelen terrein
Heideruiters Klein Zwitserland
www.hh-marktkramen.nl 9-15.30 uur.

Gelegenheid tot feliciteren is van 19.00-20.30 uur
bij PETC+ Past. Debijestraat 64 te Hegelsom.
Kinderen en kleinkinderen
28 juni 1967

28 juni 2017

Dank je wel
voor de felicitaties, mooie kaarten
en prachtige bloemen.
Deze hebben ervoor gezorgd dat
wij een onvergetelijk 50-jarig
huwelijksfeest hebben gehad.

Henk en Gerda
Berg-Hoogeveen
❤ ❤ ❤

Julia

Margriet Giebels
10 juli 2017
Babette Ophof
Willem Giebels
Alexander
Prins Mauritslaan 5
1405 CS Bussum

Cindy en Ton, Shelly en Dennis
Inge en Frank, Jordy, Danny

Welkom lief meisje!

Bert Pubben &
Suzanne Allaart
gaan trouwen
op 14 juli 2017
om 14.00 uur
in het gemeentehuis
van Horst.

Geboren op
2 juli 2017

Kyra
Dochter van
Koen van Lipzig en
Jantine Driessen
Zusje van Esmee
Bemmelstraat 10
5961 HN Horst

Ericaplein 57
5971 GJ Grubbenvorst

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

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

T.k. 2-pers. licht eiken bed
z.g.a.n. zonder bedbodem.
Tel. 06 23 37 20 01.
Brugklas huiswerkbegeleiding in een
kleine groep. Leren plannen - leren
leren - laten overhoren. Interesse?
Bel 06 10 15 67 85 of mail H2
Huiswerkbegeleiding@outlook.com

SCOOTMOBIELEN
ROLLATORS

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Dankbaar en gelukkig zijn
wij met de geboorte van
onze dochter en zusje

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Mezenkampstraat 8a
Venlo - Blerick
www.scogo.nl
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HALLO op vakantie...
“Ik ga op vakantie en neem mee: mijn paspoort, tandenborstel, zonnebrandcrème en de HALLO natuurlijk!” De redactie van HALLO Horst aan de Maas krijgt wekelijks foto’s
van mensen die op vakantie gaan en het nieuwsblad meenemen. Daarom nu een hele pagina met allemaal vakantiefoto’s.

… in Duitsland
Mart Litjens en Kevin van Leuven, beide afkomstig uit Swolgen en uitkomend in de Open
Nederlandse Wegrace Cup, waren onlangs in het Duitse Oschersleben voor een wedstrijd. Tussen het
racen door hadden ze ook nog even tijd om de HALLO te lezen.

… in Lanaken
Eigenlijk is de HALLO elke week al op vakantie, als dochter
Nancy uit Horst ‘m meeneemt naar haar moeder Miep Raven in
Geleen. Zij leest deze elke week met haar man Ger. Nu ze op de
camping in het Belgische Lanaken zaten, reisde de HALLO nog iets
verder met hen mee.

… in Bogota
Maurice Bos uit Horst is met zijn familie op bezoek geweest bij de moeder van zijn vrouw. Ze moesten daarvoor naar Bogotá in Colombia afreizen. In de Jardin Botanico in Bogota namen ze even de tijd
voor een portretje met de HALLO.

…. in Melbourne
Toon Roefs en zijn dochter Sandra uit Horst gingen samen naar Melbourne in Australië. Daar moesten ze natuurlijk een echte Australische footballgame zien met de in Melbourne wonende zus van Toon
en haar zoons. Er was gelukkig ook nog even tijd om de HALLO door te nemen.

… in Italië
Monique en Peter Hermans uit America zijn voor het goede
doel de berg de Stelvio in de Italiaanse Alpen opgelopen en gefietst.
De eerste dag hebben ze de berg verkend en een foto gemaakt met
de HALLO.
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over communicatie
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Hoogste punt starterswoningen Kronenberg
Wethouder Bob Vostermans heeft donderdag 6 juli in het bijzijn van de toekomstige bewoners de vlag geplaatst
op starterswoningen in Kronenberg. De portefeuillehouder Wonen vierde daarmee het bereiken van het hoogste
punt van de bouw.

ICT- en telecomprofessional Marc van Bracht is te gast tijdens de
Open Coffee Met op dinsdag 18 juli. Deze netwerkbijeenkomst vindt
plaats van 08.30 tot 11.00 uur bij het Parkhotel in Horst.
Een e-mail beantwoorden,
klanten telefonisch te woord staan of
via een videoconferentie overleggen
met collega’s elders in het land.
Goede communicatie en de bijbehorende infrastructuur zijn onontbeerlijk. Tijdens de bijeenkomst wordt
ingegaan op begrippen als SDN, VoIP,
SIP, Mobiel, xDSL en glasvezel.
Edwin Hermans namens de
organisatie: “Alle informatie in
apparatuur als telefoons, computers
en printers moet snel, storingsvrij en
betrouwbaar worden doorgegeven.
Het is dus belangrijk om daar goed
over na te denken. Marc van Bracht
is ruim vier jaar geleden samen
met twee voormalige collega’s
een nieuwe telecom-onderneming
in Venray gestart. Als professional
met meer dan 20 jaar ervaring zal
Marc ons in een korte voordracht
de begrippen en ontwikkelingen
toelichten.”

Marc van Bracht: “Telecommunicatiebedrijf KPN heeft in april
aangekondigd om per 1 september
2019 met ISDN2 te stoppen. Dit lijkt
ver weg, maar voor je het weet is
het zover. Tijdens de bijeenkomst
van de Open Coffee Met licht ik de
consequenties toe, draag ik alternatieven aan en leg ik uit wat de
belangrijkste aandachtspunten zijn.
En daarbij: het loont voor iedere
ondernemer om in elke fase van zijn
ondernemerschap zijn telefonie- en
internetdiensten eens goed tegen
het licht te houden.”
Open Coffee Met is een vrijblijvende netwerkbijeenkomst
waar zelfstandig ondernemers en
ondernemende professionals elkaar
op de derde dinsdag van de maand
tussen 08.30 en 10.30 uur treffen.
Het doel van de bijeenkomsten is
om een informele setting kennis te
delen.

Het initiatief voor de starterswoningen kwam van twee van de toekomstige bewoners. Zij wilden graag in
Kronenberg blijven wonen maar
zagen een beperkt woningaanbod

voor starters in hun dorp. Ze zochten
de samenwerking met Hertoghave
Projectontwikkeling op en gingen
ingesprek met de gemeente.
Dit leidde tot de bouw van vijf

starterswoningen in Kronenberg.
De woningen worden door
Reindonck Bouw gebouwd en worden
na verwachting in het najaar opgeleverd.

Wij helpen u bij alles voor in hu

is, kom langs voor een

persoonlijk en onafhankelijk ad
abonnement, alles-in-1 pakket

!

energie
e100.- kassakorting

Horst
Venray
Venlo

internet, tv
& bellen

telecare
verzeker je telefoon bij ons

Kerkstraat 18 | 077 398 7648
Schoolstraat 18 | 0478 512 498
Klaasstraat 42 | 077 321 0134

www.telecombinatie.nl

Novocom

én energiecontract.

Tot snel in één van onze winkels

Novocom

mobiel

vies op uw mobiele

Bel ons gerust om een afspraak te maken.
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Inventarisatie waterbeheer pot- en
containerteelt van start
Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) gaan de komende periode zo’n honderd
bedrijven in de pot- en containerteelt bezoeken. De bezoeken maken deel uit van het actieplan voor deze sector
met betrekking tot waterbeheer. Het eerste bezoek vond maandag 10 juli plaats bij Driesvenplant in Meterik.

de lozingssituaties van deze bedrijven in kaart brengen en samen
met de bedrijven de voorzieningen
verbeteren. Er wordt onder meer
gekeken naar het gebruik en de
grootte van de buffers en het effect
op de waterkwaliteit en kwantiteit.
Daarnaast bekijkt men of de buffers
dynamisch ingezet kunnen worden
om piekbuien beter op te kunnen vangen. Centraal hierbij staat het effect

op de waterstanden in de beken.
Har Frenken, bestuurder Waterschap
Limburg licht toe hoe belangrijk de
inventarisatie is: “De toenemende
wateroverlast van de afgelopen
jaren heeft geleid tot een plan voor
de pot- en containerteelt, waarin
het minimaliseren van wateroverlast
en schade aan flora en fauna belangrijke aandachtspunten zijn.”
(Foto: Laurens Eggen)

ProSales lanceert
bundelingstool
Het bedrijf ProSales uit Lottum heeft op dinsdag 4 juli een online
vragenlijst gelanceerd waarmee andere MKB-bedrijven kunnen toetsen of
zij klaar zijn voor het bundelen van goederen met andere bedrijven.

Jan Veltmans van het LLTB (rechts) en Har Frenken van Waterschap Limburg (derde van rechts) krijgen
een rondleiding van Marcel Driessen van Driesvenplant in Meterik (tweede van rechts)
Har Frenken en Jan Veltmans,
bestuurders van Waterschap Limburg en
de LLTB, bezochten maandag 10 juli het
eerste bedrijf. Pot- en containerteeltbedrijven telen gewassen op een meestal

niet doorlatende ondergrond. Geen of
te kleine waterbuffers bij deze
bedrijven kunnen een negatief effect
hebben op het watersysteem, waardoor
overtollig water niet voldoende wordt

hergebruikt of afgevoerd.
De actie richt zich op zo’n honderd
bedrijven in de pot- en containerteelt
in Noord- en Midden-Limburg. Met
een actieplan willen de organisaties

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

Ongeval op waterglijbaan;
ben voorzichtig!

Via de online vragenlijst kunnen
bedrijven erachter komen of ze
samen kunnen werken met andere
bedrijven op het gebied van goederen
bundelen. “Dat verlaagt de logistieke
kosten en kan de service naar de
klant verhogen”, aldus Eric Brouwers
van ProSales. “Daarnaast worden er
minder kilometers gereden en vindt

er CO2-reductie plaats.”
ProSales heeft samen met TriVizor een meetinstrument ontwikkeld
waarbij een bedrijf met behulp van
stellingen over de bedrijfscontext en
de huidige werking en karakteristieken van de goederenstromen achter
kan komen of goederenbundeling
mogelijk is.

vrijdag 14 juli
The Bottle Irish
Folk and more
www.debuun.nl zaterdag 22 juli
Loevetraat 14, 5961 TX Horst Stressed
aanvang 22.00 uur

Door: Geertje Verkuijlen, advocaat
De vakantie komt er al weer aan! U zult ongetwijfeld al uitkijken
naar een onbezorgde tijd. Veel mensen vieren de zomer op een
camping of een groot vakantiepark. Helaas verloopt dat niet altijd zoals
gehoopt. Dat blijkt maar weer eens uit een rechtszaak tegen een mede
vakantiegast.

Waterglijbaan
Twee bevriende vakantievierders
betreden de waterglijbaan van een
zwembad. Mevrouw X glijdt door
de waterglijbaan naar beneden op
het moment dat het licht op groen
staat. Mevrouw Y (115 kg) glijdt
bijna meteen achter mevrouw X
door de glijbaan. Mevrouw Y wacht
niet tot het licht op groen staat.
Direct nadat mevrouw X in het
water landt wordt zij in haar rug
geraakt door mevrouw Y. Mevrouw
X komt daardoor met haar hoofd
op de bodem van het zwembad
terecht. Mevrouw X loopt letsel op
en stelt mevrouw Y en haar aansprakelijkheidsverzekering daarvoor
aansprakelijk.

Instructie
Op het moment van het ongeval is
mevrouw Y bekend met de situatie ter
plaatse. Dat wil zeggen dat zij moet
wachten met glijden tot het licht op
groen staat. Zij is op de dag van het
ongeval en de dagen daarvoor immers
al meermalen van de waterglijbaan
naar beneden gegleden.
Uitspraak
Moest mevrouw Y rekening houden
met een ongeval door het negeren
van een rood licht in deze situatie?
Volgens de rechter had mevrouw Y zich
–zeker gelet op haar gewicht– moeten
realiseren dat het negeren van een
rood licht in deze situatie bijzonder
gevaarzettend is. Mevrouw X hoefde
niet te verwachten dat mevrouw Y het
rode licht negeert. De rechter oordeelt
dan ook dat mevrouw Y onrechtmatig
tegen mevrouw X heeft gehandeld.

Gratis advies
Let tijdens uw vakantie dus goed op
de instructies die worden gegeven
bij het zwembad en de glijbaan.
Op deze wijze voorkomt u letsel dat
misschien niet wordt vergoed.
Heeft u toch letsel opgelopen tijdens
uw vakantie en wilt u graag advies
over de mogelijkheden? Neem dan
contact op met ons kantoor voor
een vrijblijvend en kosteloos eerste
adviesgesprek!

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.
Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 94 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl

www.poelsmakelaars.nl

077 - 310 10 39 | info@poelsmakelaars.nl

10

opinie

Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Er zit al genoeg zout in ons eten’
Uit onderzoek van onder meer de Nierstichting blijkt dat Nederlanders te veel suiker en zout binnenkrijgen. Zo eten mannen bijna 10 gram
zout per dag, terwijl de norm op 6 gram ligt. Inwoners van Horst aan de Maas geven aan bewust om te gaan met het toevoegen van suiker en
zout aan hun eten en drinken. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Een extra snufje zout over de aardappelen of
twee in plaats van één klontje suiker in de koffie: stiekem krijgen we dagelijks veel meer zout
en suiker binnen dan eigenlijk goed voor ons is.
Wie wel eens het etiket van een pak vruchtensap leest, staat versteld van de hoeveelheid
suiker die er vaak nog aan wordt toegevoegd.
Wij Nederlanders zijn een zoet volkje: gemiddeld eten we 24 kilogram suiker per jaar (bron:
Kenniscentrum Suiker & Voeding). Dat dit niet
goed voor ons is, dat weten we natuurlijk wel.
Meer dan driekwart van de inwoners van Horst
aan de Maas laat bewust suiker achterwege als
ze een kopje koffie of thee drinkt. “Sinds begin
dit jaar ben ik gestopt met suiker in de thee.
Het had wat gewenningstijd nodig maar het is
gelukt”, zegt deze inwoner. “Vroeger deed ik
zo’n drie scheppen in een kopje, maar tegen-

Inwonerspanel

1.672 leden

13
07

2%
Weet niet
58%
Nee

Ja
40%

Voeg jij extra zout
aan het eten toe?

een taak van de voedingsindustrie vindt het
woordig drink ik alleen nog maar zwart”, laat
merendeel van de inwoners. Al blijf jezelf
een ander weten. Anderen zeggen dat ze de
natuurlijk ook verantwoordelijk. “Het is een versuiker hebben vervangen voor honing of een
zoetje.
antwoordelijkheid van jezelf. Daarnaast moet de
Ook wordt er bewust
voedingsindustrie nog
met zout omgegaan in
beter informeren wat
Horst aan de Maas. Bijna
er aan zout en suiker
‘Anders smaakt het eten niet’
60 procent geeft aan
is toegevoegd. Het zou
‘Ik kook zoutloos’
geen extra zout toe te
mooi zijn als je de keuze
voegen aan het eten.
had of je een bepaald
‘Op medisch advies’
“Er zit al veel te veel
product met of zonder
zout in de in een fabriek
toegevoegde zout en
bereide producten”,
suiker kunt kopen.”
vindt iemand. Anderen geven aan soms wat
TipHorstaandeMaas is een
extra zout tijdens het koken bij de aardappesamenwerkingsverband tussen HALLO Horst
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
len of groenten te doen, om zo het eten meer
resultaten of aanmelden voor de volgende
smaak te geven. Mensen meer bewust maken
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
van de risico’s van te veel zout en suiker, is

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

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

Ingezonden brief

Buurtpreventie met Abraham en Saar
Vandaag de dag zijn sociale media sterk doorgedrongen in ons
dagelijks leven. Zo is Google maps fijn voor criminelen bij de voorbereiding van hun delict. Toch geeft de smartphone ook in deze gevallen een
stevig antwoord met WhatsApp Buurtpreventie samen met
VeiligHorstaandeMaas.
U mag weten dat het mij al lange
tijd opvalt dat de gsm tot de primaire
behoefte is gaan behoren. Daarom
verdient, volgens mij, Abraham
Maslow met zijn behoefte hiërarchie
een aanpassing. De onderste treden

van de piramide met fysiologische
behoefte (eten, drinken, warmte,
slapen en seks) kan worden uitgebreid
met ‘…gsm…’. Ja, zelfs ook onze veiligheid kan worden verhoogd met de
smartphone. Dat heeft ondergetekende

Om ons team te versterken, zijn wij op zoek naar:

broodbakker
m/v voor 38 uur of

leerling broodbakker m/v vanaf 24 uur

banketbakker
m/v voor 38 uur of

leerling banketbakker m/v vanaf 24 uur
Bij interesse of vragen stuur een mail naar
info@bakkerijbroekmans.nl of kijk op
www.bakkerijbroekmans.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt

Lottumer opgepakt door een WhatsAppgroep op te starten met buurtgenoten.
Er zijn ondertussen in Lottum al twee
groepen met drie groepsbeheerders
en circa 130 Lottumers als groepslid.
We groeien nog dagelijks. Wij Lottumers
zijn daarmee met elkaar verbonden
uitsluitend in het geval dat een dievengilde Lottum wil aandoen. Of andere
lieden met vreemde bedoelingen.
Dit onraad kan worden gemeld in de
groep en dorpsgenoten en

zonodig politie is direct alert. De politie
kan onder andere de betreffende
wabp-alarmgroep urgente berichten
versturen. Wabp is vergelijkbaar met
Burgernet alleen gaat het via wabp
veel sneller, aangezien het opstarten
van een Burgernetbericht de politie
vaak (te)veel tijd kost. De WhatsAppgroep is uitsluitend voor onraad.
Wanneer er reclame of andere niet passende appers opdoemen dan worden
deze in het uiterste geval verwijderd

uit de groep. Zie hier dat Abraham en
Saar samen gaan. Want de WhatsApp
buurtpreventieapp gebruiken doe je
volgens SAAR: Signaleren – Alarmeren
– Appen – Reageren. Nu de vakantie
weer voor de deur staat geeft het
mij een extra gevoel van veiligheid. Zie voor alle informatie de site
Veilighorstaandemaas.nl en sluit je
ook aan bij jouw groep.
Frank Peters,
Horsterdijk, Lottum

leegverkoop
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Bespreking Poll week 26

Totale magazijnleegverkoop

Ik voed mijn kinderen in het Nederlands op
Zo luidde de stelling van twee weken geleden. Daar waren de meningen
sterk over verdeeld: 41 procent van de stemmers was het ermee eens, maar
een meerderheid van bijna drie op de vijf stemmers (59 procent) zei het er toch
niet mee eens te zijn.
Aanleiding voor de stelling was een themamiddag van carnavalsvereniging
D’n Dreumel uit Horst over het dialect. Danny Danckaert reageert op Facebook.
Hij is een van de mensen die het belang van een goede beheersing van het

Nederlands inziet. “Leuk dat kinderen ook dialect kennen, maar vergeet niet om
ze ook goed Nederlands te leren spreken en schrijven. Nederlands (en Engels)
zijn tenslotte wel de spreektalen tijdens de studie in de grote steden. En op de
arbeidsmarkt vergroot goed Nederlands kunnen spreken de kans op een baan.”
Nel van Helden vindt echter dat er niks gaat boven “je moerstaal” en Ans
van Helden is het met haar eens: “Mijn kinderen zijn opgevoed met het Horsters
dialect. Dat is inderdaad een stukje cultuur dat je ze mee geeft.”

Het is goed dat sigaretten uit het zicht
geplaatst worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Staatssecretaris Van Rijn werkt aan een verbod tegen het uitstallen van sigaretten. Sigarettenautomaten zullen verdwijnen uit de horeca en supermarkten en
tankstations mogen de sigaretten niet meer in het zicht van klanten neerleggen.
Het verbod gaat in 2022 in.
Het verbod is een van de maatregelen die de staatssecretaris neemt om
ervoor te zorgen dat onder andere jongeren niet gaan roken. Eerder al verbood hij
aandachtstrekkende elementen zoals glitters en opvallende kleuren op verpakkingen. Heel goed dat de sigaretten nu niet meer in het zicht mogen liggen.

Dat brengt mensen toch minder in de verleiding. Voor jongeren kan het een
hogere drempel betekenen om sigaretten te gaan kopen. En hoe minder mensen
roken, hoe beter.
Aan de andere kant, mensen die willen gaan roken, die kopen toch wel
sigaretten. Het is niet de plek in de winkel die mensen doet besluiten of ze de
rookwaar kopen of niet. Een winkelier verbieden zijn verkoopwaar te tonen,
is natuurlijk best een beetje vreemd.
Het is goed dat sigaretten uit het zicht geplaatst worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 27) > Aanpassingen aan kerk zijn noodzakelijk > eens 76% oneens 24%

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Totale magazijnleegverkoop
Op woensdag 19, 26 juli en 2, 9, 16 en 23 augustus 2017 presenteert
Attractiepark Toverland weer de magische Midzomeravonden. Het
park is dan tot 23:00 uur geopend en in de avonduren is er live
entertainment en extra shows. De Midzomeravonden worden tussen
22:45 – 23:00 uur afgesloten met een vuurwerkshow. Hier kunt u
mogelijk hinder van ondervinden.
Bij voorbaat dank voor uw begrip & wij wensen u een spetterende
zomervakantie toe!

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

1 koopavond
Euro
*

koopavond

Graag tot ziens bij:

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

H
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Midzomeravonden met vuurwerkshow
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Plezier op en rond het boerenerf
H
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• kinderboerderij
• Speeltuin en indoor
• Pannenkoeken eten
• Restaurant

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

Korting

4 juli
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De media worden wel eens
verweten dat ze stereotyperen,
dat ze de angst die leeft voor
bijvoorbeeld een aanslag in
stand houden, door er steeds
weer over te berichten. Ik
schreef er al eerder een column
over.
“Elke aanslag, al dan niet
gelieerd aan terreur, is nieuws
en verdient dus aandacht. Aan
de andere kant bestaat er de
angst voor copycats en stemmingmakerij”, schreef ik vorig
jaar. Helaas lijken aanslagen
tegenwoordig standaard een
journaalitem te zijn. Het
beïnvloedt ons dagelijks leven
en ook onze kijk op dingen. Een
kennis vertelde me over een
securitycheck op het vliegveld in
een Amerikaanse stad. Er was
een rij voor mensen die zo door
konden lopen en een rij voor
reizigers wiens paspoort en
bagage nog eens extra gecontroleerd moesten worden. In die rij
stonden bijna alleen maar
niet-blanke mensen.
Zij schaamde zich bijna dat zij,
als blanke vrouw, gewoon door
mocht lopen. Zelf stond ik laatst
op het vliegveld in Eindhoven in
de rij voor de bagagecontrole.
Net naast de rij stond een, op
het oog, eenzame koffer. “Wat
raar dat die koffer daar alleen
staat”, flitste het door me heen.
“Moet ik iemand waarschuwen?”
Wat later bleek dat de eigenaresse haar spulletjes nog in een
doorzichtige zakje aan het
stoppen was en haar tas even
aan de kant had gezet. Of die
keer dat er naast me in het
vliegtuig een Arabisch uitziende
man zat die zenuwachtig om
zich heen keek en niet op zijn
stoel kon blijven zitten. Ik ben al
geen held met vliegen en kreeg
daar nog meer de kriebels van.
Wat schaamde ik me toen bleek
dat de man bang was zijn
aansluiting te missen. Ook ik laat
me beïnvloeden en soms voelt
dat helemaal niet prettig.

2e artikel
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.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
e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Nieuwsbrief Duurzaamheid nr. 2
De tweede editie van de Nieuwsbrief Duurzaamheid Horst aan de Maas is verschenen! Hierin
leest u onder andere over de Waste Away Challenge op het Dendron College en CITAVERDE
College en de ambitie van de werkgroep EnergieKronenberg om in 2030 de eerste
energieneutrale dorpskern van Nederland te zijn.

Help me, ik heb een
vleermuis in de slaapkamer

Digitale nieuwsbrief
In de digitale Nieuwsbrief Duurzaamheid
leest u over duurzame initiatieven in Horst
aan de Maas en regelingen op het gebied van
duurzaamheid. De hoofdthema’s zijn energie,
afval, vervoer, water en groen.

Elk jaar gebeurt het wel weer, dat er ergens een vleermuis in de slaapkamer rondvliegt. De
bewoners bellen naar allerlei instanties om te horen wat ze moeten doen. Maar meestal niet
naar hun eigen gemeentehuis, terwijl dit juist de organisatie is die de zorgplicht heeft voor
deze beschermde diergroep.

Automatisch in uw postbakje
Wit u de nieuwsbrief automatisch
per e-mail ontvangen?
Ga naar www.horstaandemaas.nl, rubriek
‘Nieuws’. Daar vindt u de nieuwste editie
van de nieuwsbrief en een link naar een
aanmeldformulier. Vul daar uw e-mailadres in.

In Limburg heeft de stichting IKL een
netwerk van gemeentelijke meldpunten en
vleermuiswerkers ingesteld die mensen
met problemen met vleermuizen helpen.
Heeft u overlast van vleermuizen of vindt u
verzwakte vleermuizen, dan kunt u bellen
met Mart Peeters, van Openbare Werken via
tel. (077) 477 97 77.
Vleermuizen zijn bedreigde en beschermde

dieren die bovendien zeer nuttig zijn. Ze mogen
dus niet zonder meer verstoord worden.
Dit is bij deskundig optreden ook niet nodig.
Een bezoek van een vleermuiswerker is
overigens gratis.

Dan krijgt u voortaan iedere nieuwsbrief per
e-mail toegestuurd. U kunt zich op ieder moment
uitschrijven via een link onderaan de nieuwsbrief.
Uw input is welkom
Heeft u ideeën voor onderwerpen in de
nieuwsbrief? Bijvoorbeeld een duurzaam
initiatief in uw buurt, het verhaal van uw
duurzame woning/bedrijf of een bijeenkomst
over duurzaamheid?
Stuur dan een e-mail naar
gemeente@horstaandemaas.nl onder
vermelding van Nieuwsbrief Duurzaamheid.

Bekendmakingen

Het meldpunt is bedoeld voor mensen die echt
overlast van vleermuizen ondervinden. Het is
niet de bedoeling dat u belt om een door de
tuin vliegende vleermuis te melden.

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
Nieuwe Peeldijk 26
Reindonkerweg 6a
Nieuwe Peeldijk 36
Griendtsveen
Apostelweg 16
Kanaalweg 6
Grubbenvorst
Kloosterstraat 76
Venrayseweg
(straatnaamgeving)
Hegelsom
Langstraat 77 (rectificatie)

Horst
Pieter Belsstraat 44
Hertog Reinaldlaan 2
Parklaan
Energiestraat 15
Venloseweg 110
Veld-Oostenrijk
Venrayseweg 71
Venrayseweg ong.,
Sectie N, nr. 1656
Lottum
Horsterdijk 73

Melderslo
Denenweg 23
Denenweg 7
Sevenum
Sevenum, sectie T,
nr. 1013 (kv 1)
Pastoor Vullinghsstraat 53
Swolgen
Bertus Aafjesstraat
(straatnaamgeving)

Meerlo
Moleneind 1

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

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

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

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

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

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

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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RAADSFEITEN
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Raadsvergadering 4 juli
De vakantie staat voor de deur en in de regel betekent dat een forse agenda bij de laatste
raadsvergadering voor het zomerreces. Highlights van de vergadering van 4 juli zijn het vaststellen van de Jaarstukken 2016, de Kadernota 2017 (met de heroverweging op de taakstelling
van de ambtelijke organisatie) en het Beleidskader Herijking Integraal Accommodatiebeleid
Horst aan de Maas .

Piet Seegers over station Grubbenvorst tijdens het Burgerpodium.
Burgerpodium over station Grubbenvorst
Aan het begin van de raadsvergadering, tijdens
het Burgerpodium houdt Piet Seegers namens
de belanghebbenden in Grubbenvorst een pleidooi om het Station Grubbenvorst alsnog op de
rails te krijgen. Hij spreekt zijn verontwaardiging
uit over het besluit van de provincie, waarmee
het beloofde treinstation ineens van de baan
lijkt te zijn. Bij de aankondiging van de plannen
voor het station is een aantal bewoners van
Grubbenvorst aan de slag gegaan om de lokale
invulling in beeld te brengen. Hiervoor kregen de
initiatiefnemers een pluim van de provincie en
de gemeente. In een motie besloot de raad in
mei 2017 alle mogelijke steun te verlenen bij de

realisatie van station Grubbenvorst.
Nu het sein voor het station op rood is gezet, blijkt dat de werkgroep en inwoners van
Grubbenvorst nooit te zijn geïnformeerd over
het schrappen van de plannen, indien er niet
voldoende ﬁnanciële middelen waren. De heer
Seegers wil graag van het college weten of
nadien hierover contact is geweest tussen de
gemeente en de verschillende partijen, die bij
het plan betrokken waren, zoals het ministerie,
de provincie en ProRail. Hij spoort de raad en
het college aan om alsnog actie te ondernemen,
zodat de kans op een station blijft bestaan.
Alle fracties zijn eveneens verontwaardigd
richting provincie dat iedereen via de media

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

dM • 10 u.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

g Integraal
Raad stelt het Beleidskader Herijkin
Maas 2017 vast
Accommodatiebeleid Horst aan de

moesten vernemen dat de plannen voor het
station geschrapt zijn. Het is volgens hen de
taak van de overheid om duidelijk naar burgers
te communiceren, waardoor het vertrouwen in
de overheid vergroot wordt. De fracties geven
vervolgens aan dit ook te hebben laten weten
aan de vertegenwoordigers van hun partij in de
Provinciale Staten.
Wethouder Paul Driessen antwoordt met de
mededeling dat het college in haar rol als
bestuurder druk blijft uitoefenen op de provincie
en Gedeputeerde Staten. Hij deelt de teleurstelling in Grubbenvorst en geeft aan dat ook het
college verrast is dat het plan voor het station in
de koelkast is gezet. Bovendien geeft hij aan dat
in een gezamenlijke lobby met de provincie en
gemeenten Venray en Venlo geprobeerd wordt
om bij het ministerie toch gelden vrij te krijgen
voor het station. Wethouder Driessen meldt dat
Gedeputeerde Staten Limburg in september een
besluit nemen over de plannen. Hij geeft aan
de het college blijft pleiten voor een station in
Grubbenvorst, dat zonder vertraging in december
2020 de deuren opent.
Kadernota 2017
In een Raadsﬂitz, die op Youtubekanaal van de
gemeenteraad te zien is (zie website), gaat een
aantal raadsleden dieper in op het onderwerp
Kadernota 2017. Met de kadernota 2017 geeft
de Raad aan burgemeesters en wethouders de
kaders en uitgangspunten mee voor de opstelling
van de concept begroting 2018.
Een onderdeel van de Kadernota is het voorstel
om eerdere bezuinigingen op het ambtelijk apparaat terug te draaien, daar de werkdruk anders
te groot wordt. Alle fracties stellen vragen bij
deze werkdruk en willen deze graag onderbouwd
zien. Een motie van D66 en de SP voor een
onafhankelijk onderzoek haalt het niet, wel een
amendement van het CDA, Essentie en PvdA om
per jaar te bekijken wat daadwerkelijk nodig is.
Het college dient dan gedetailleerd aan te geven
waarvoor ze het geld nodig hebben en wat de
eerdere maatregelen hebben opgeleverd.

Herijking Integraal Accommodatiebeleid
Na een voorbereiding van 2 jaar met alle betrokkenen, met name de dorpen zelf is het nu aan
de raad om de Kaders van het accommodatiebeleid vast te stellen. Daarmee is het proces
nog niet afgerond, omdat de door de dorpen zelf
gemaakte blauwdrukken (wensenlijstjes) nog aan
deze kaders getoetst moeten worden. Dit vindt
de komende maanden plaats, waarbij de raad in
oktober het 1e resultaat in een perspectievennota ziet en vervolgens in december daarover
deﬁnitief besluit. In ieder geval zijn er alle fracties
over eens dat dit proces en met name de Dorpen
hier een compliment verdienen. De fracties vinden wel dat de nu voorgestelde kaders nog veel
ruimte geven en daarmee veel maatwerk nodig
is. Omdat zij op nadere onderdelen nog behoefte
hebben aan meer duidelijkheid nemen zij een
amendement aan waarin dat geregeld wordt en
dat de te maken keuzes in de Perspectievennota
nader worden onderbouwd. Ook dit is allemaal
terug te zien in een Raadsﬂitz.
Motie over Tihange
Aan de agenda is op het laatste moment een
punt toegevoegd op verzoek van PvdA. In een
motie roept Roy Bouten het college op om het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, waar Gemeente Horst aan de Maas de pensioenen van
haar medewerkers heeft ondergebracht, de belegging in Engie Electrabel te heroverwegen.
Het bedrijf is eigenaar van de omstreden
kerncentrales Tihange 2 en Doel 3, waarvan de
veiligheid ter discussie staat. Een aantal regio’s
verdeeld over België, Nederland en Duitsland
maakt zich volgens hem hierover zorgen.
CDA stemt voor motie, terwijl Essentie uit principiële redenen tegenstemt. Zij vinden dat het in
deze niet aan de lokale overheid is om hierover
uitspraken te doen. Jim Weijs (D66) vraagt zich
ook af of het aan de raad is om deze oproep te
doen. Roy Bouten antwoordt dat de brief aan
ABP een middel is om het pensioenfonds te beinvloeden en hij hoopt dat meerdere gemeenten
hetzelfde initiatief ontplooien. D66 stemt hierop
alsnog in, evenals SP. De motie is aangenomen.

Op 30 juni was er op het PETC+ terrein te Hegelsom een themamiddag van de raad over de
integratie van arbeidsmigranten en statushouders. Er was een ontmoeting met de begeleiders
van Vluchtelingenwerk, Siham, re-integratieconsulenten, docenten van Taalrijk (Internationale
Schakelklas / Eerste Opvang Anderstaligen, werkgevers en natuurlijk de statushouders zelf.
Op de foto zijn de raadsleden in gesprek met de leerlingen van Taalrijk.
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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.

Voorlopig geen structureel geld naar gemeentelijke organisatie
4 Juli jongstleden is een voorstel om een bezuiniging van 1 miljoen op
het personeelsbudget te laten vervallen aangepast. Deze bezuiniging is
onderdeel van de afspraak in 2013 om een kleine en flexibele organisatie
te bouwen om zo een bezuiniging van 3,8 miljoen euro op het personeelsbudget te realiseren.
De bezuiniging is ook gehaald.
Echter als gevolg van nieuwe
ontwikkelingen is de organisatie van
mening dat er structureel meer geld

nodig is voor het personeelsbudget.
Allerlei initiatieven van onderop,
regionale samenwerkingen en ook
verdergaande digitalisering leiden tot

een grotere vraag naar personeel.
Als CDA erkennen we dat de druk op de
organisatie is toegenomen. De werkdruk
neemt toe en ook de kwaliteit van de
dienstverlening staat onder druk.
We vinden ook dat daarvoor iets moet
gebeuren. Echter we vinden het te
vroeg om hier al structureel geld voor
beschikbaar te stellen. Vragen als:
doen we de juiste dingen, zijn we

efficiënt georganiseerd, hoe gaat het
sociaal domein zich ontwikkelen zijn
voor ons nog onvoldoende beantwoord.
Reden voor het CDA om met een
initiatief (mede ingediend door Essentie
en PvdA) tot het wijzigen van het
raadsvoorstel te komen. Hierin wordt
onder andere bepaald om de komende
drie jaar de loonsom te verruimen met
1 miljoen om daarna te evalueren en

een nieuwe loonsom vast te stellen.
Voor de korte termijn bieden we dus
ruimte om extra capaciteit in te zetten
om de werkdruk te verlagen en over
drie jaar bekijken we wat voornoemde
ontwikkelingen structureel betekenen
voor de organisatie en bepalen daar
dan het personeelsbudget op.
Marcel Beelen,
CDA Horst aan de Maas

Overschot in Sociaal Domein meer dan 1 miljoen over 2016
Binnen het zogenaamde Sociaal Domein (SD) hebben gemeenten taken
en verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp.
Deze taken zijn vastgelegd in de wet.
Per jaar krijgt gemeente Horst aan
de Maas hier ongeveer 24 miljoen
euro voor. Over het jaar 2016 blijkt
dat de gemeente hier meer dan
1 miljoen van heeft overgehouden.
Dat lijkt een goede prestatie gezien
de tekorten die bijvoorbeeld de

gemeente Venlo heeft laten zien.
Nadere bestudering van de cijfers
over 2016 laat echter een deels
ander beeld zien. Op diverse terreinen zijn de doelen die vooraf waren
gesteld niet gehaald. Daarbij moet
men denken aan het realiseren van

werkervaringsplaatsen, terugdringen
van laaggeletterdheid, maar vooral
ook dat men nog niet goed kan volgen of de juiste uitgaven zijn gedaan
en de afhandeling daarvan klopt; juist
een van de onderdelen waar het in
Venlo op misging.
Helemaal erg vinden we dat men
de zelf opgelegde tijd tot een zogenaamd keukentafelgesprek niet haalt.
Uiteindelijk gaat dit over de zorg voor

mensen die het al moeilijk hebben.
Tijdens de behandeling van de
Jaarrekening 2016 hebben we de
wethouder hierover vragen gesteld,
en met name hoe en wanneer de
niet gehaalde doelen wel gehaald
zullen gaan worden en of hier dan
extra geld voor nodig zou kunnen
zijn. Ronduit teleurstellend was het
feit dat wij op onze vragen geen
antwoorden kregen. Helaas niet de

eerste keer dat we dit meemaken
met dit college.
Vanwege het niet halen van
de doelen, het niet krijgen van
een plan om zaken te verbeteren,
en het feit dat het overschot voor
andere dingen wordt gebruikt dan
afgesproken, heeft de SP tegen de
Jaarrekening gestemd.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

eus personeel en ervaren mensen.
Bij een te hoge werkdruk bij een
organisatie moet er iets gebeuren.
Een goed werkgever is dat verplicht
aan zijn mensen. Op onze vraag
waarop de te hoog ervaren werkdruk
was gebaseerd werd geantwoord: een
onderbuikgevoel. Er lagen geen ziekteverzuimcijfers of andere indicatoren
onder terwijl vele omstandigheden een
gevoel van werkdruk kunnen veroorzaken.
D66 wil graag een structurele en
duurzame oplossing en daarom stelden
we een onafhankelijk onderzoek voor

naar de oorzaken. Met adviezen voor
verbeterpunten. De coalitiepartijen
hadden wederom de rijen gesloten.
Niks onderzoek. Ze kwamen met een
paar wijzigingen op het raadsbesluit. Niks afgesproken bezuinigen.
Wel vooruitschuiven en evalueren.
Ons onderbuikgevoel zegt ons dat
dit al van te voren afgekaart was met
het college want in een vloek en zucht
werd het gewijzigde stuk afgehamerd.
Maar zonder alternatief bezuinigen.
Volksverlakkerij….
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

Het onderbuikgevoel wint…
Afgelopen raadsvergadering werden de jaarstukken 2016 besproken.
Er bleef geld over dat in 2016 als reserve diende voor WMO, Participatie
en Jeugdzorg. In het raadsvoorstel werd daarvan 525.000 euro bestemd
als dekking voor de heroverweging taakstelling ambtelijke organisatie.
Hiermee werd gevraagd een voorbesluit te nemen over een volgend
agendapunt. Kan niet, niet zuiver.
D66 wilde het geld in de
algemene reserves te storten met in
het achterhoofd de miljoenentekorten
in Venlo én de raadsbrede afspraak
dat iedereen zorg op maat moet
krijgen. Daarvoor mag uit de reserves
geput worden.
We kregen geen steun. Ons onder-

buikgevoel zei ons dat hier iets anders
speelde. D66 werd gevraagd hoe ze dan
het financiële tekort zou dichten dat bij
de heroverweging taakstelling op de
ambtelijke organisatie zou ontstaan.
De coalitiepartijen CDA, Essentie en
PvdA keurden de jaarstukken 2016 zonder slag of stoot goed. Daarmee zeiden

ze eigenlijk al “ja” tegen het voorstel
heroverweging taakstelling (dus jaarlijks
1 miljoen euro minder bezuinigen en
1,5 miljoen euro de komende drie jaren
erbij).
Uiteraard maakt D66 zich ernstige
zorgen over de, wel erg plotselinge
noodkreet van het college dat “de
bodem bereikt is” en er een “onhoudbare werkdruk” in en op de ambtelijke
organisatie drukt. Maar steeds en
altijd kregen we voorgehouden dat
er een klantvriendelijke, effectieve,
deskundige en doelmatige organisatie
stond. Met een mix van jong ambiti-

Sparen voor de zorg
Als Horst aan de Maas hebben we de zorg goed voor elkaar. Intensieve
vraagverheldering gericht op de échte behoefte en hulpvraag van onze
inwoners. Niet gebaseerd op rechten, maar gebaseerd op mensen helpen.
De mens staat in Horst aan de Maas echt centraal en er valt bij ons
niemand tussen wal en schip. Uitspraken die alle fracties in de gemeenteraad delen en maandelijks herhalen.
Nu is de tijd van doorontwikkelen
gekomen. Niet tevreden achterover
leunen maar met ambitie doorgaan.
Als het gaat om mensen moeten we
altijd het streven hebben te verbete-

ren. Alle seinen op groen bestaat niet
in de zorg, want het kan altijd beter.
Niet op basis van budgetten, maar op
basis van mensen. Als PvdA vinden we
dat een van de onderdelen van deze

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

In september start er opnieuw een
bridgecursus voor beginners. Meer
informatie kunt u vinden op de website
van BC Horst, bij Mieke Verstraelen
tel.: 077 463 14 06 of bij Guus
Brummans tel.: 077 463 47 72.

Voor winterpreiplanten,
aardbeienplanten, groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

doorontwikkeling het garanderen van
voldoende budget moet zijn. Daarom
wordt er een zogenaamde egalisatiereserve sociaal domein in het leven
geroepen. Een egalisatiereserve is
een soort spaarpot die je aanlegt voor
mogelijke toekomstige reserves.
Als PvdA hebben we een motie
opgesteld waarin we het college op
hebben geroepen bij de begroting
een spaarpot in het leven te roepen waarin het reële risico voor één

jaar, twee keer in zit. Deze motie is
ingediend met SP en D66 en gesteund
door CDA en Essentie. Raadsbreed
hebben we daarmee geregeld dat we
in Horst aan de Maas ook bij onverwacht hogere kosten in de zorg de
mens centraal kunnen laten staan en
niemand tussen wal en schip valt.
De zorg is bij ons in goede handen.
Nu en in de toekomst.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Kringloopwinkel Horst 50% korting
op alles. Actie verlengd tot 31 juli.
Kringloop Twedde Kans en Brocante
Hal Limburg. Speulhofsbaan 7a
Meterik, Horst aan de Maas.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

Speeltoestel kinderen, 2 mooie
speeltoestellen voor b.v. kinderopvang
voor ophanging aan muur merk:
Kids Corner, tel. 06 23 37 20 01.

T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. wentel/ploegen/frees/weibloter/
weisleep/kipper/mesttank/
mestverspreider/hooimachine/
hark/maaier/tractors enz. en vee/
paardentrailers 06 19 07 69 59.

Bridgen is een denksport voor een
gezonde geest. In september start ons
jaarprogramma. Wilt u meer weten over
BC Horst neem contact op met Guus
Brummans tel.: 077 398 47 72 of bekijk
onze website BC Horst

Heerlijke verse asperges te koop,
nog enkele weken, ook geschild!
Verhaeg Asperges Kranestr. 38 Horst.
Ma-vrij 10-12 en 13-17u. Za 9-17u.
Tel. 077 398 65 90.
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GEPLUKT Marion Steeghs

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.

Door haar nieuwe baan als projectbegeleider bij De Muzikantine in Horst komen haar twee passies, onderwijs en muziek, bij elkaar. Haar missie is
kinderen hun talenten laten ontdekken. Daarnaast blijft ze zichzelf ook steeds ontwikkelen. Deze week wordt Marion Steeghs (36) uit America geplukt.
De jaren 70-bungalow aan de
Griendtsveenseweg waar Marion met
haar gezin woont, wordt momenteel
verbouwd. “Dit is het ouderlijk huis van
mijn man Patrick”, legt Marion uit.
“In 2013 hebben we van woning
geruild met mijn schoonvader.
Hij woont nu in ons oude huis in het
centrum van het dorp. De enige
voorwaarde die hij had, was dat we

Pasja de hond ook zouden overnemen”,
lacht ze en ze knikt naar het witte
hondje dat enthousiast op enkele
vogeltjes in het gras afrent. “Hij is al
16 jaar en dit huis helemaal gewend.
Het zou niet goed zijn als hij nog
ergens anders heen zou moeten.”
Marion komt uit een gezin met
vier meisjes en groeide op in America.
“Ik ben de derde in de rij. Mijn oudste

PUZZEL

Sudoku

zus woont in Utrecht en de andere
twee in Horst. Ik vind het leuk om af en
toe naar Utrecht te gaan. In een stad
is altijd wat te beleven, er is reuring.
Ik heb zelf nooit op kamers gezeten en
heb de ervaring van in een stad wonen
gemist. Ik heb graag mensen om me
heen, vind het leuk om met familie en
vrienden af te spreken. Maar aan de
andere kant vind ik het ook fijn om af
en toe op mezelf te zijn. Hier vind ik
dan ook wel mijn rust.”
Zowel haar vader als moeder
werkte in het onderwijs, dus een
carrière als juf lag voor Marion voor
de hand. “Na de middelbare school
twijfelde ik tussen de pabo en het

conservatorium. Vanaf mijn achtste
was ik lid van de fanfare, ik speelde
bugel. Maar zingen vond ik ook heel
leuk, ik zat bij het kinderkoor en later
het jongerenkoor. Ik deed eindexamen
in muziek en mocht op het eindexamenconcert solo zingen. Daar kreeg ik
hele leuke reacties op.” Marion besloot
echter voor zekerheid te kiezen en ging
naar de pabo.

Ik volg niet de
gebaande paden
Na haar afstuderen werkte ze
eerst op basisschool De Weisterbeek in
Horst en daarna op Onder de Wieken

in Meterik. Als juf wilde Marion niet
volgens de boekjes werken. Veel liever
ging ze uit van de leefwereld van
haar klas en talenten van de kinderen. “Ik volg liever niet de gebaande
paden en heb creatieve vrijheid nodig.
Ik begeleid onder andere een plus-klas
met hoogbegaafde kinderen. Vaak worden die een beetje vergeten, denkt
men: die zijn zo slim, die redden zich
wel. Die misvatting zou ik graag de
wereld uithelpen. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen leren ontdekken
waar ze goed in zijn. Hoewel ik bij
Dynamiek de ruimte wel kreeg om dit
te ontwikkelen, ging het voor mij niet
snel genoeg. Toen kwam de vacature
van De Muzikantine voorbij en ik dacht:
ik reageer gewoon. Ik ben nu sinds
kort aan de slag als projectbegeleider.
Ik ga onder meer het Hubtower-project
op de scholen ondersteunen en het
Muzikantine-weekend organiseren.
Ik vind het superspannend, maar heb
er zoveel zin in. Allebei mijn passies,
muziek en talentontwikkeling, komen
bij elkaar.”
Marion leerde haar echtgenoot
Patrick op haar achttiende kennen.
“Gewoon bij café Boëms Jeu”, lacht ze.
Ze trouwden in 2009 en kregen twee
kinderen: Jorn (7) en Lonne (4). “Ze zijn
twee handen op één buik. Natuurlijk is
er ook wel eens ruzie, maar ze komen
ook echt voor elkaar op. Weet je, als
de kinderen gelukkig zijn, dan ben ik
ook gelukkig.” Haar muzikale ei kan
ze tegenwoordig onder meer kwijt in
de band Dear Mrs. Miller. Daarnaast
zingt ze ook op uitvaarten. “Het is
erg mooi om op zo’n manier iets voor
mensen te kunnen doen. Zelf bewonder
ik zangeres Eva Cassidy. Zij had zo’n
mooie stem. Ze zong in elk genre, van
jazz tot country, en creëerde daarmee
haar eigen sound. Je kunt haar wel
mijn inspiratie noemen.” Marion geeft
aan graag dingen te creëren, of dat nu
een bloemstuk is of haar eigen liedjes.
“Ik heb zoveel ideeën, ik sta niet stil.
Ik vind het belangrijk om te genieten
van wat ik heb. En als er dan iets op
mijn pad komt, ook al is het iets heel
spannend, dan probeer ik daar voor te
gaan.”

Te koop:

Horsterdijk 35a - Lottum

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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Einde seizoen
2016-2017

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

7
9

Vraagprijs €355.000,- kk
Levensloopbestendige woning met garage
• Per direct beschikbaar
• Bouwjaar 1996
• Perceelgrootte 950 m2
Info en/of bezichtiging: 06 24 79 54 75

De cursussen van het huidige seizoen zitten erop. Het bestuur van het Hobby-Gilde
bedankt alle deelnemers en cursusleiders
voor hun enthousiasme en inzet gedurende het afgelopen cursusjaar. Wij gaan nu
genieten van een welverdiende vakantie.
Dan kunnen we over een paar maanden
weer met frisse zin aan het nieuwe
seizoen beginnen.
Dit gaat op 11 september 2017
van start. Nadere informatie over ons
cursusaanbod in het komende seizoen
2017-2018 volgt binnenkort in dit blad.

www.hobbygilde.nl
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15 VRAGEN

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

Naam:
Kim van Osch
Leeftijd:
15
School:
Dendron college
Woonplaats: Horst
Wat deed je als kind het liefst?
Buiten spelen met vrienden of mijn zus.
Bij ons in de straat ligt een grasveldje,
waar ook vaak kinderen waren om mee
te spelen. Op het veldje gingen we dan
allemaal verschillende spelletjes doen
zoals tikkertje of een balspel.
Wat is jouw stopwoordje?
Stopwoordjes heb ik altijd met periodes,
dus dat verandert vaker. Op dit moment
zeg ik net iets te vaak ‘ofzo’ en ‘ofzoiets’. Verder begin ik ook vaak mijn zin
met ‘weetje’
Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding zou een tijdmachine
zijn. Ik ben wel benieuwd naar mijn
voorouders. Dan vraag ik me af of ik op
ze zou lijken en of ik er iets van weg heb.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Ik zou mijn stijl wel omschrijven als
netjes want ik zou nooit echt in een
heftige croptop gaan rondlopen. Maar

verder heeft mijn stijl ook wel iets
stoers. Mijn ideale outfit bestaat uit een
shirtje met tekst erop, een legergroene
broek met scheuren erin en een paar
goede sneakers eronder. Ik ben dus
echt geen meisje meisje.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Dat ik vroeger de ‘k’ niet kon uitspreken. Dat was wel lastig met mijn naam
en dan noemde ik mezelf Wim. Niet
alleen had ik moeite met de ‘k’ maar
ook met de ‘Sch’. Dan zei ik altijd ‘sjool’
in plaats van ‘school’
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van mijn hond, Messi. Het was
een close-up van zijn schattige hoofdje.
Messi is een toller van al bijna 5 jaar.
Ik houd veel van honden daarom vind
ik het ook leuk om vaker met Messi te
gaan spelen.
Heb je een bijnaam?
Nee, niet echt. Mijn vriendinnen
noemen me vaker Kimmy. Dit vind
ik niet echt een bijnaam. Ik vind het
dus ook niet irritant ofzo want ik

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

aan
Kim van Osch

ben het wel gewend dat ze me zo
noemen.
Wat is je favoriete hobby?
Het is niet één favoriete hobby. Ik
dans, volley en doe tegenwoordig
ook veel aan fotografie. Ik zou echt
niet kunnen kiezen tussen deze drie.
Normaal gesproken heb ik twee volleybaltrainingen en een wedstrijd in
de week. Voor mijn dansen moet ik
een keer in de week trainen. Ik ben
dus altijd druk bezig met trainen of
fotograferen. Voor mijn fotografiehobby heb ik een combi van een spiegelreflex- en digitale camera. Ik maak
graag foto’s van de natuur of van mijn
hond Messi.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, dat zijn een paar liedjes van
Michael Jackson zoals Thriller. Ik dans
bij dansgarde d’n Dreumel en vorig jaar
hadden we onze laatste gardedans op
deze muziek. Dit was ook de laatste
dans met onze trainsters. Daarom heb
ik wel speciale herinneringen aan de
nummers van Michael Jackson. Nu dans

ik nog steeds bij d’n Dreumel alleen
doe ik nu showdans bij nieuwe trainers.
Wat is je droombaan?
Ik zou heel erg graag wat met sport en
voeding doen. Later wil ik dan eerst
de diëtistenopleiding doen bij de HAN
en daarna doorleren tot sportdiëtist.
Het lijkt me erg leuk om sporters te
kunnen begeleiden in hun voedingspatroon. Op dit moment heb ik ook al
een leuk baantje. Ik werk namelijk bij
Aardbeienland. Ik sta vaak bij de informatiebalie of in de keuken om te helpen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je jezelf kunt zijn met je vriendinnen. Als je jezelf niet kunt zijn, dan zijn
het natuurlijk geen echte vrienden.
Daar word je dan ook niet gelukkig van.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is dat ik
ongeduldig ben. Als ik iets heb besteld
via internet bijvoorbeeld dan zit ik
de hele tijd te wachten. Mijn beste
eigenschap is dat ik altijd veel rekening
houd met andere mensen. Wanneer ik
iets wil doen maar andere willen dat
niet, dan zoek ik meestal iets wat we
allemaal dan leuk vinden.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Met Bruno Mars of Beyoncé. Ze kunnen allebei echt heel goed zingen
en dansen. Toch zou ik niet mijn hele
leven met ze willen ruilen. Liever een
dag of een paar daagjes maar. Ik houd
ook wel van privacy en rustig op jezelf
dingen doen.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Als een spontaan en aardig meisje.
Ik hoop dat ik zo overkom op nieuwe
mensen. Het is niet zo dat ik meteen
heel erg opval maar ik probeer wel
gewoon gezellig te praten.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Ik heb nooit echt superenge dingen
meegemaakt, maar er was wel een
situatie die ik een beetje eng vond.
Laatst waren mijn zus en ik alleen
thuis en toen belde een onbekende
vrouw. Ze zei dat ze een aanbetaling
had gedaan voor een scooter maar
dat de scooter nooit gebracht was.
Ze flipte helemaal maar wij wisten
van niks.

Haije wah!
Na er 2,5 jaar trouw
gewerkt te hebben, heb ik
besloten om toch te gaan
stoppen met mijn bijbaantje.
Toen ik ongemakkelijk moest
vragen naar een ontslagformulier, schrok mijn leidinggevende.
Puck die ontslag gaat nemen?
Ja, er komt echt een einde aan
Puck achter de kassa.
Geen leuke verhalen meer
om over te schrijven, geen
klanten meer die supertrots
zeggen dat ze mijn columns
lezen. Nog vier weken kunnen
jullie van mijn aanwezigheid
genieten. Ik wil alvast alle
klanten bedanken die trouw mijn
columns lezen en me volgen in
de HALLO. In dezelfde week van
mijn ontslag heb ik ook eindelijk
mijn havodiploma mogen
ophalen. Dit was ook wel even
een momentje. Na zes jaar
Dendron mag ik eindelijk verder
en dat voelt goed. Nooit meer
boeken inleveren en er dan
achter komen dat je er een bent
vergeten. Dit is me echt bijna elk
jaar overkomen, zelfs dit laatste
jaar nog. Veel dingen heb ik
geleerd in mijn tijd op het
Dendron.
Dat ik mijn boeken beter
moet controleren voordat ik ze ga
inleveren, heb ik jammer genoeg
nooit geleerd. Ik moet wel
zeggend dat afscheid nemen van
het Dendron me minder zwaar
valt, het was ook wel tijd om te
gaan. Afscheid nemen van werk
vind ik veel moeilijker, eigenlijk
vind ik mijn werk best leuk en
heb ik ook leuke collega’s.
Om te pijn te verzachten zijn
hier wat dingen die ik niet ga
missen: te weinig klein geld
hebben in je lade, spiegelen,
zeurende klanten, bijpinnen,
vroeg moet werken op zaterdag,
zeurende klanten.
Een laatste tip om het mijn
collega’s minder zwaar te
maken: minder zeuren. Wees blij
dat je boodschappen kunt doen.
Het laatste wat ik nog wil zeggen
is, verandering is goed, omarm
het vooral.
Liefs, Puck
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Derde keer op rij WMC
voor Monte Corona
Fanfare Monte Corona uit Kronenberg en Evertsoord neemt op zaterdag 22 juli deel aan het Wereld Muziek Concours
(WMC) in Kerkrade. Het is de derde keer op rij dat Monte Corona meedoet aan de vierjaarlijkse muziekwedstrijd.

verenigingen 17
Fietstocht
langs de Maas
IVN De Maasdorpen organiseert op zaterdag 15 juli haar jaarlijkse
fietsexcursie. Om 10.00 uur start de tocht op de parkeerplaats op de hoek
van de Venrayseweg en Kasteellaan in Horst.
Voor de fietsexcursie is de
keuze gevallen op een tocht door
de omgeving van Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Ooijen en Swolgen.
Onderweg zal Piet Hoebers toelichting
geven over de ontstaansgeschiedenis van dit gebied en het menselijk
ingrijpen dat hier in de loop der tijden
heeft plaatsgevonden. Thema’s die

daarbij aan de orde komen zijn onder
andere de route van de postkoets,
sporen van de oorlog, laagveenwinning, historische boerderijen, hoogwatermaatregelen en de prehistorie.
De route is ongeveer 33 kilometer
lang. Neem voor meer informatie
contact op met Henny Grouls via
077 398 29 71.

Rode Kruis zamelt
oude munten in
In 2009 werd Monte Corona vierde
in het klassement. In 2013 behaalden
ze zelfs een derde plek. De fanfare uit
Kronenberg en Evertsoord is al een
tijd bezig met de voorbereiding: in
oktober al startten ze met het
instuderen van het verplichte werk
A Diamond for Parker van de componist
Rob Goorhuis, die op het WMC ook
jurylid is. Vanaf maart heeft de fanfare
haar keuzewerk opgepakt, New Life

van componist Maurice Hamers.
Ze voerden dit stuk onder andere op
tijdens het gemeentetoernooi in
Meterik in april en op het Peeltoernooi
in Meijel.
De voorbereidingen zijn de laatste
weken opgeschroefd met meerdere
repetities. De laatste week gaat de
fanfare iedere dag repeteren. Op vrijdag 21 juli om 19.30 uur vindt de
openbare generale repetitie plaats in

multifunctioneel centrum De Torrekoel
in Kronenberg.
Op zaterdag 22 juli vertrekken
de muzikanten uit Kronenberg in alle
vroegte naar Kerkrade. Hun optreden
staat gepland om 10.45 uur in de
Rodahal in Kerkrade. Dit jaar nemen
meer dan 20.000 muzikanten deel aan
het WMC. Er strijden 260 orkesten uit
32 landen om een plek aan de wereldtop van blaasmuziek.

Het Rode Kruis locatie Horst aan de Maas zamelt oude munten en
bankbiljetten uit de hele wereld in voor een veiling. Met de opbrengst
ondersteunt zij inwoners uit de regio.
De oude munten en bankbiljetten die het Rode Kruis Horst aan
de Maas inzamelt, worden geveild.
Met de opbrengst kunnen mensen
een weekje op vakantie in een van
de Rode Kruis-vakantiehuizen of op
een van de Rode Kruis-boten. Ook
hun mantelzorgers hebben zo een

Dinsdag t/m do 10.00-18.00
Vrijdag 10.00-20.00 Zaterdag van 10.00-17.00.
Zondag 12.00-17.00
Dinsdag t/m do 10.00-18.00
Dinsdag t/mZaterdag
do 10.00-18.00
Vrijdag 10.00-20.00
van 10.00-17.00.
Vrijdag 10.00-20.00
Zaterdag
van 10.00-17.00.
Zondag 12.00-17.00
Zondag 12.00-17.00

week zonder zorgen. Het Rode Kruis
is daarom op zoek naar mensen met
restanten vakantiegeld uit het buitenland of oude (Nederlandse) munten.
Neem voor donaties contact op met
Hay Hofmans uit Horst op 077 398 30
08 of Jan Schattevoet uit Sevenum, op
077 467 14 70.
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Cursus borstcrawl
HZPC
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Zwemclub HZPC uit Horst start in september in samenwerking met de
KNZB een borstcrawlcursus. Deze cursus is geschikt voor beginners en
gevorderden.
De cursus is geschikt voor
mensen die borstcrawltechniek al
beheersen en voor beginners. Onder
persoonlijke begeleiding van een
officiële zwemtrainer werken
deelnemers twaalf weken aan het
verbeteren van hun techniek en
conditie. Eventueel kan de cursus ook

worden gebruikt als voorbereiding
voor een (open water) wedstrijd of
een triatlon.
De cursus vindt plaats op zaterdagochtend 07.30 tot 08.30 en start
op 16 september. Kijk voor meer
informatie op www.mijnzwemcoach.nl/
borstcrawlcursus

Rabobank steunt
projecten
Rabobank Horst Venray maakte donderdag 6 juli bekend welke
maatschappelijke projecten een bijdrage ontvangen uit haar Coöperatiefonds. Er werden 12 cheques overhandigd, variërend van 1.000 tot 25.000
euro per project.
Rabobank Horst Venray maakte
tevens bekend dat het Coöperatiefonds voortaan niet één maar twee
keer per jaar de binnengekomen
aanvragen beoordeeld. “Wat de
projecten met elkaar gemeen
hebben? Ze zijn allemaal gericht op

het stimuleren en verbeteren van de
leefbaarheid binnen ons werkgebied”,
aldus Rob Knoops, directievoorzitter
Rabobank Horst Venray.
Kijk voor meer informatie
over het Coöperatiefonds op
www.rabobank.nl/horstvenray

Voor Driessen Grondwerken B.V.
zijn we voor onze administratie op zoek naar een

WK modelhelikoptervliegen
In Kronenberg vond van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juli het wereldkampioenschap modelhelikoptervliegen plaats. Deze werd medegeorganiseerd door Modelvliegclub Jupiter Venlo. De wedstrijden
waren op het evenemententerrein in Kronenberg. Naast wedstrijden, waren er ook demonstraties.

Voor Driessen Speciaaltransport B.V. zoeken wij een

flexibele
bedrijfsautoadministratieve technicus
duizendpoot

allround
constructiewerker

met doorgroeimogelijkheden naar de afdeling planning.
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
• verwerken van bonnen;
• in- en verkoop facturatie en administratie;
• assisteren bij de KAM registratie.
Wij denken hierbij voorlopig aan een vacature voor
24 uur per week, maar bij gebleken affiniteit met de
planningsactiviteiten van grondwerken zou dit een fulltime
dienstverband kunnen worden.

In onze volledig uitgeruste constructiewerkplaats
zul je je vooral bezighouden met de constructie- en
herstelwerkzaamheden van ons materieel en het,
in overleg met de afdeling techniek, uitwerken van
nieuwe constructiemogelijkheden en verbeteringen.

m/v

m/v

Wij zoeken jou, als je een monteur bent die houdt van
zijn vak en affiniteit heeft met zware bedrijfsauto’s.
Vanzelfsprekend moet je goed kunnen sleutelen.
Uiteraard werk je niet alleen aan trucks, maar verzorg
je ook onderhoud en reparaties aan opleggers,
grondverzetmaterieel, enzovoorts. Kortom, je bent
een “allrounder”.

Wij vragen:
• een opleiding op administratief niveau aangevuld met
eventuele relevante cursussen;
• affiniteit met grond-, weg- en waterbouw;
• een flexibele instelling.

Wij vragen:
• een afgeronde opleiding bedrijfsautotechnicus;
• kennis van en ervaring met zware bedrijfsauto’s,
opleggers en grondverzetmaterieel;
• de bereidheid om in zaterdag-, avond- en stand-by
dienst te werken;
• inzet, enthousiasme en servicebereidheid.

Wij bieden:
• een salaris en pensioenopbouw volgens cao
beroepsgoederen vervoer;
• een prettige werkomgeving (klein team) met
gemotiveerde collega’s;
• mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen in
je vakgebied en interne doorgroeimogelijkheden.

Wij bieden:
• een goed salaris (cao beroepsgoederen vervoer) en
een prima regeling voor overwerk en stand-by dienst;
• een prettige werkomgeving in een goed uitgeruste
werkplaats en met gemotiveerde collega’s;
• een tegemoetkoming in de eventuele studiekosten
en gespecialiseerde cursussen.

m/v

Wij vragen:
• mig/mag lasdiploma of door ervaring gelijkwaardig;
• inzet, enthousiasme, servicebereidheid en oplossend
vermogen.
Wij bieden:
• een goed salaris (cao beroepsgoederen vervoer)
en prima regeling voor overwerk;
• een prettige werkomgeving in een goed uitgeruste
werkplaats met gemotiveerde collega’s;
• mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
in je vakgebied.

Je reactie op bovenstaande vacatures: voor meer informatie Anita de Groot (werkt wo-do-vr), tel. 077-3978016, sollicitaties per e-mail sturen aan: a.degroot@driessen-horst.nl
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Gemengd D-team
HC Wittenhorst kampioen
De spelers van het D-team van handbalclub Wittenhorst uit Horst zijn op de valreep nog kampioen geworden in
hun competitie.

Kennismaking
ponysport
Aan het einde van de competitie
bleek dat de spelers gelijk stonden
met een ander team. Maar Elisa
Keijsers, Ryanne Keijsers, Stien
Janssen, Janneke Linders, Tess Glavi-

mans, Lieke Hofmans, Mees Wouters
van den Oudenweijer, Demi Lemmen,
Noor Janssen en Anne Raassens
hadden een hoger doelsaldo waardoor zij zich op de valreep de

kampioenen mochten noemen.
De spelers houden op vrijdag
14 juli om 19.30 uur receptie in de
kantine van sporthal De Berkel in
Horst.

Workshops voltige tijdens
Passie voor Paard & Pony

Tijdens het Ruiterfeest Wittenhorst in Horst op zaterdag 1 juli
werd een kennismaking met de ponysport voor basisschoolkinderen georganiseerd. Zo’n 25 kinderen keken rond op het wedstrijdterrein en konden proeven hoe het is om een echte wedstrijd te
rijden. De kinderen mochten een pony poetsen, knuffelen en een
ritje maken. Ook konden ze deelnemen aan een workshop waarin
ze met een pony sociale vaardigheden leren. De kinderen mochten
na afloop een rozet uitkiezen en kregen introductielessen aangeboden op omliggende maneges.

Op het evenemententerrein in Kronenberg vindt zaterdag 15 juli het hippisch evenement Passie voor
Paard & Pony plaats. In samenwerking met turnvereniging Hosema vinden er dit jaar workshops voltige plaats.
De organisatie streeft er naar om
elk jaar een nieuw onderdeel aan het
programma toe te voegen. Tijdens het
evenement is er dan ook van alles te
zien en beleven, zoals keuringen,
springen, dressuur en de mensport.
De deelnemers zijn allemaal ruiters en
amazones die de ruitersport op een
hobbymatige manier beoefenen.
Samen met turnvereniging Hosema zijn
er dit jaar workshops voltige. Dit is
turnen op een echt paard en de

workshops worden gegeven onder
deskundige begeleiding. Na de
workshops, die starten om 10.00 uur,
vindt er om 13.00 uur een voltigeshow
plaats. Deze show wordt verzorgd door
een team dat namens Nederland ook
mee doet aan internationale wedstrijden.
Het evenement start om 09.00
uur met de keuringen en de dressuur
en springrubrieken voor paarden en
pony’s. Verder zijn er ’s morgens de

dressuurwedstrijden voor de menners, die ’s middags hun vaardigheidsproef verrijden. Ook nieuw dit
jaar is om 14.00 uur een showrubriek
met Belgische Trekpaarden. Onder het
toeziend oog van een jury wordt
gezocht naar het trekpaard dat voor
de koets zijn beste gangen laat zien.
Verder is er een puzzeltocht te paard
door de bossen en vindt er een dressuurselectiewedstrijd plaats om de
Divoza-cup.

Hardlopen voor beginners
van start in Horst
Lopersgroep De Peelrunners uit Horst wil beginnende hardlopers helpen met de voorbereiding voor de
volgende edities van de Venloop en Rundje um ut Hundje. Vanaf 5 september start zij met trainingen om de
lokale wedstrijden aan te kunnen.
Als je nog weinig ervaring hebt of
nog moet beginnen met lopen, kun je
best wat hulp gebruiken, stellen de
trainers van De Peelrunners. Zij
stemmen de trainingen af op ieders
niveau. Een basisconditie is niet
vereist. Het uitgangspunt is dat
deelnemers met plezier en zonder

blessures langere afstanden lopen om
verantwoord deel te kunnen nemen
aan een wedstrijd naar keuze.
De Peelrunners is een vereniging
voor recreatieve lopers en biedt trainingen in clubverband op de atletiekbaan
in de Kasteelse Bossen in Horst, maar
ook op de weg of in het bos. Veel aan-

dacht wordt besteed aan looptechniek
en belastbaarheid. De starttraining is
dinsdag 5 september op de atletiekbaan in Horst. Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met
Joop Wijnhoven via joopwijnhoven@
hotmail.com of 06 41 35 65 26 of kijk
op www.peelrunners.nl

Verstappen verlengt
sponsoring Oxalis
Verstappen Verpakkingen verlengt de sponsorovereenkomst
die zij heeft met korfbalvereniging SV Oxalis uit Horst aan de Maas.
Het Horster bedrijf zette vorige week een handtekening onder een
overeenkomst waarin zij verklaart de komende drie jaar hoofdsponsor te zijn van de senioren 1 en 2 van SV Oxalis. De afgelopen
drie seizoenen sponsorde Verstappen Verpakkingen de selectie van
Oxalis ook al.
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Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze
richt op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:

Bloemenafpaksters/-bindsters (M/V)
parttime en fulltime

Weekendhulpen

(M/V) evt. scholieren/studenten)
voor diverse werkzaamheden op de loods
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief met cv
binnen 14 dagen naar:
EUROFLOR BV, Nijverheidstraat 15, 5961 PJ Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Crist Coppens
Shoarmapakket
500 gram vlees,
broodjes, saus € 6,95

geldig t/m
zaterdag
15 juli 2017

Satérolletjes 4 stuks € 5,00

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Oldtimerfestival
op Kasteelpark ter Horst
VC De Oldtimers organiseert dit jaar de tiende editie van het oldtimerfestival. Dit festival vindt plaats op
zaterdag 15 en zondag 16 juli op kasteelpark ter Horst in Horst. Onder het motto ‘Show us your stuff’ verwacht de
organisatie zo’n zeshonderd voertuigen uit binnen- en buitenland.
Het festival krijgt kleur door deelnemers met heel bijzondere of juist
heel gewone klassieke voertuigen:
van tractoren, trucks in alle maten
en Amerikanen tot Kit-Cars, slanke racebromfietsen, gemodificeerde motorvoertuigen en Supersports.
Naast het tentoonstellen van
oude voertuigen, wordt er ook plezier

gemaakt met de voertuigen, stelt de
organisatie. Zo organiseren zij het ringsteken, een spel uit de oude doos in
een nieuw jasje. Waar vroeger ridders
te paard een ring van de Jonkvrouwe
probeerden te steken, wordt het nu
met voertuigen gedaan.
Zaterdagavond staat the Big Bang
Oldtimer party op het programma met

de Noord-Limburgse rock-’n-rollband
Fishnet Stockings. Op zondagochtend
gaat de 70 kilometer lange toertocht voor automobielen van start.
Op zondagmiddag is het tijd voor het
Concours D’Elegance waar de auto’s
door een deskundige jury worden
beoordeeld. Kijk voor meer informatie
op www.oldtimerfestivalhorst.nl

Zomerconcert in America
Muziekvereniging St. Caecilia uit America geeft op vrijdag 14 juli haar Zomerconcert. Dit vindt vanaf 18.30 uur
plaats voor de Bondszaal.
Vanwege het 100-jarig bestaan van
de vereniging is het concert dit jaar in
een bijzonder jasje. Rond 18.30 uur
maakt een grote stoet muzikanten,
waaronder basisschoolleerlingen met
zelfgemaakte instrumenten, een
rondgang door America op swingende
muziek van De Staat én omroeper.
Zo worden de inwoners ‘wakker

geschud’ en uitgenodigd om naar het
Zomerconcert te komen luisteren.
Het programma wordt vervolgt
bij de Bondszaal. Als eerste treedt
de jeugdfanfare op, waarbij ook de
kinderen van basisschool De Wouter
hun zangtalenten ten gehore zullen
brengen en de leerlingen van de proeflessen en kinderen die nog niet bij de

jeugdfanfare zitten meespelen.
Daarna treedt de fanfare op.
Zij spelen een aantal nummers met
bekende Americaanse zangtalenten:
Francis van der Hoff, Miriam Philipsen
en Willem Driessen. Daarbij vertolken
nog twee solisten uit de fanfare op
mondharmonica en vibrafoon een
solo met de vereniging.

Boerenzomermarkt De Locht
In Museum De Locht in Melderslo vindt zondag 16 juli de traditionele Boerenzomermarkt plaats. Het museum is
deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur, de activiteiten beginnen om 11.00 uur.
Deze dag laten standhouders
zowel binnen als buiten demonstraties
zien en bieden producten aan.
Aanwezig zijn onder meer een
klokkenmaker, houtskooltekenaar,
mandenvlechter en spinsters. Ook

de smeden en de klompenmaker
zijn bezig. In de brouwerij wordt
bier en wijn gemaakt. In het
champignonpaviljoen kunnen
champignongerechtjes worden
genuttigd. In de muziekkiosk speelt

Kapela Pohoda. Over het marktterrein
lopen muzikanten met kleine
orgeltjes. Kinderen kunnen boven het
houtvuur hun eigen broodje bakken.
In een sjees kunnen kinderen een
klein tochtje door het dorp maken.

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

Sfeermarkten Arcen!
Kom jij ook naar de sfeermarkten in Arcen?
Er staan zo’n 250 leuke marktkraampjes die
door het centrum van Arcen slingeren.
Daarnaast is er ook nog livemuziek!

Wanneer?
Woensdag 19 juli
Woensdag 26 juli
Woensdag 2 augustus

Woensdag 9 augustus
Woensdag 16 augustus
Woensdag 23 augustus

Gratis entree! Consumptie prijs van maar liefst €2,10!

Na aﬂoop is er de gebruikelijke feestavond
in de feestzaal van Restaurant de Oude Hoeve.
Dit jaar zal disc jockey Nicky Lorenzo er weer bij zijn.
Ook de shotjesbar van ‘De Galerie’ is ook aanwezig.

Kermis in Meterik
Restaurant De Oude Hoeve

Raadhuisplein 6

5944 AH Arcen

De tweede editie van de Meterikse kermis vond dit jaar plaats tot en met maandag 10 juli in het
centrum van het dorp. Op zaterdagmiddag 8 juli was er een ballonnenwedstrijd. De overige dagen
waren er onder meer muziekoptredens, een seniorenochtend en een circusmiddag. De kermis werd
georganiseerd door Stichting Meterikse Kermis.
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Zesde Kunst op
Vakantie
Zeven recreatiebedrijven uit Horst aan de Maas die aangesloten zijn
bij vereniging Slapen in Limburg openen hun deuren voor publiek op
zondag 16 juli. Ze tonen alweer voor de zesde keer kunst van meer dan
twintig kunstenaars.
De meeste kunstenaars komen uit
de gemeente Horst aan de Maas maar
een aantal komt van ver daar buiten.
Dit jaar is het thema podiumkunst.
Een aantal gezelschappen laat op de
deelnemende bedrijven zijn (podium)

kunsten zien en horen. Kunst op
vakantie duurt van 11.00 tot 17.00
uur. Het hele programma is te vinden
op www.slapeninlimburg.nl Bel voor
meer informatie naar Wietje Selen op
06 29 20 32 53.

Concert The Suitcase
in Horst
Vijfde editie OMG! festival
Het muziekfestival OMG! beleefde vrijdag 7 en zaterdag 8 juli de vijfde editie. Het festival vond
plaats op het evenemententerrein aan de Horsterweg in Sevenum. Op het programma van vrijdag
stonden optredens van namen als The Viper, Pavo en Josh en Wesh. Op zaterdag 8 juli was verdeeld over
drie podia House/dance, EDM, hardstyle, hiphop en feestmuziek te horen.

Op het Zomerpodium van Cambrinus in Horst staat zondag 16 juli
The Suitcase. Dit concert begint om 16.00 uur.
Opvallend in het instrumentarium
van deze vijfkoppige band is het
ontbreken van gitaren. Die plaats
wordt ingenomen door een hammond-sound en saxofoonriffs.
The Suitcase staat voor een swingende mix van funk, rock en soul.

Naast de hammond en saxofoon
wordt de bandcompleet gemaakt met
een ritmesectie, een bas en zang.
Zangeres Renée Oirbans, toetsenist
Bart Kockelmans, bassist Mark Saris,
saxofonist Giel Dekkers en drummer
Huub van Dijk vormen de groep.

Jubilarissen St. Hubertus
gehuldigd
Muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom zette op zaterdag 8 juli, tijdens haar jaarlijkse barbecue, zes
jubilarissen in het zonnetje. Samen zijn zij 225 jaar actief binnen de muziekvereniging.

Ingepakte fietsen
Christianne Verhaeg, Feike van
der Sterren en Math Achten werden
ieder gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap. Vervolgens was het de beurt
aan Jac Huijs met 40 jaar en ereleden

KERSENTUIN JENNISKENS

Thijs Kuijpers en Jan Saris met respectievelijk 50 en 60 jaar lidmaatschap.
Voorzitter Jeroen Kuijpers sprak de
jubilarissen toe, speldde de bijbehorende insignes op en reikte oorkondes

Mitchell van Lipzig

Crommentuynstraat 50, Meterik

Voor al uw schilderwerken

HET IS NOG STEEDS
KERSENTIJD!

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!

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

Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

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

en een bosje bloemen uit.
St. Hubertus sluit op vrijdag 14 juli
om 19.00 uur haar seizoen muzikaal af met een openluchtconcert bij
Zaal Debije in Hegelsom.

Pastoor Verheggenstr 21, Castenray

www.cslilys.nl
lelie snijbloemen

€5,- per bos

werken

America Tel. 06-12359686

Door heel Horst aan de Maas zijn deze ingepakte fietsen te zien
en ze zorgen voor heel wat nieuwsgierige blikken. De organisatie
die deze fietsen met huishoudfolie heeft ingepakt, wil echter
volgende week pas bekendmaken waar deze actie voor is bedoeld.

venrayseweg 134-B
5961 NT horst

Vraagprijs € 149.500 k.k.
Tussenwoning in een rustige, kindvriendelijke buurt. Vrij uitzicht over speelveldje.
Na de zomer misschien ook te HUUR. Voor meer info of vrijblijvende bezichtiging;
bel 0478 85 34 52 of mail naar stijnlieke@gmail.com. Zie ook www.jaap.nl.
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cultuur

13
07

Agenda t/m 20 juli 2017
do
13
07

vr
14
07

za
15
07

Zomeravondconcert

Oldtimerfestival

Optreden The Suitcase

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

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: VC De Oldtimers Melderslo
Locatie: evenemententerrein Kasteelse Bossen Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Concert op de Maas

Plein Aope Jeu de Boules Toernooi

Tijd: 19.15 uur
Organisatie: zangkoren Con Brio en Gemengde
Zangvereniging Arcen
Locatie: veerpont tussen Broekhuizen en Arcen

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Pleinboulers Grubbenvorst
Locatie: Pastoor Vullinghsplein Grubbenvorst

Zomerconcert
Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Fanfare St. Caecilia
Locatie: voor gemeenschapshuis De Bondszaal America

zo
16
07

ma
17
07

Kofferbakmarkt

Poels Meubelen Regio Toernooi
(t/m zo 23 juli)
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Jeu de Boulesclub Horst
Locatie: jeu de boulesbaan sportpark Ter Horst

JAKO voetbal- en korfbaldagen
(t/m vr 21 juli)

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: Lirom Kofferbakmarkten
Locatie: Manege D’n Umswing Kronenberg

Organisatie: Sportevents4kidz
Locatie: sportpark Oud Aast Lottum

di
18
07

Open Coffee over communicatie

do
20
07

Orgelconcert van Russische
organist Taras Baginets

Openluchtconcert

Wandeling met natuurgids

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging St. Hubertus
Locatie: bij zaal Debije Hegelsom

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: start parkeerplaats Theetuin De Roode
Vennen Broekhuizen

Kampioensreceptie D-meiden

Boerenzomermarkt

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: HC Wittenhorst
Locatie: kantine sporthal De Berkel Horst

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

Veertiende Melderse Examenfuif

Oldtimerfestival

Dorpsraadvergadering

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: terrein Sint Odastraat Melderslo

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: VC De Oldtimers Melderslo
Locatie: evenemententerrein Kasteelse Bossen Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Horst
Locatie: sport- en partycentrum De Riet in Horst

Passie voor Paard en Pony

Kunst op vakantie

Dorpsraadvergadering

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: LR Bucephalus, ponyclub Die Sevenrijders
en turnvereniging Hosema
Locatie: D’n Umswing Kronenberg

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: verschillende recreatiebedrijven in de
gemeente

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Dorpsraad Meterik
Locatie: café Os Kruuspunt Meterik

Fietstocht

Fête Local.. en Marché en France

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: start parkeerplaats Venrayseweg en
Kasteellaan Horst

Tijd: 12.00-23.00 uur
Locatie: Gasterie Lieve Hemel Sevenum

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

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Lambertuskerk Horst

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

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

Botermarkt 57
5404 NV Uden
Tel. 0413 - 820 393

Spoorlaan 21
5461 JX Veghel
Tel. 0413 - 820 270

Zomeravondconcert
Harmonie Horst
Op het Wilhelminaplein in Horst vindt op donderdag 13 juli het zomeravondconcert van de
Koninklijke Harmonie in Horst plaats. De slagwerkgroep onder leiding van Hans Vloet en het
jeugdorkest onder leiding van Mannie Beckers treden deze avond op. Het concert begint om 19.00 uur.
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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
14 t/m 20 juli 2017
Heldens-in’t Zandt tandartsen
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst

Heilige mis

09.45

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum
Meerlo

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

17.30
17.30

Meterik
19.00

Heilige mis
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

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa

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

zaterdag

112

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

kerkdienst

18.00

Het LoopCentrum

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

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

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

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
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

Eetcafé Ald Vors
Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

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:

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

Driegangenmenu voor E 17,50

Priesternoodnummer

Zaterdag 1 juli vond de kick-off
plaats. De deelnemers hebben elkaar
even kunnen zien en het verhaal
en de organisatie zijn besproken.
De geestelijke vaders van deze revue,
Ger Gubbels en Wim Hendrix, vertelden over de inhoud van dit schouwspel. De vernieuwde website van
de Hôrster Revue wordt binnenkort
gelanceerd. Kijk voor meer informatie
op de Facebook-pagina van de revue.

ANBISE

DMS-Service

Verloskundige zorg

Alarmnummer

Deelnemers

Bootcamp Power
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

In deze revue wordt het verleden
van Horst met een grote knipoog
naar de vaderlandse geschiedenis herschreven. Drie jongemannen
maken ‘per ongeluk’ enkele reizen
door de tijd en belanden in het
Horst van toen, maar dan ook echt
‘van toen’. Het leidt tot verrassende
ontmoetingen, spannende avonturen,
komische dialogen en spetterende
dansen.

HALLO voordeelpas

E 1 korting op jam

Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

De schrijvers zijn al ruim twee jaar
bezig en het verhaal is bijna voltooid.
De organisatie en regie waren het
afgelopen jaar druk met het rekruteren van spelers, zangers, zangeressen,
muzikanten, dansers, danseressen,
mensen van licht, geluid, kleding,
grime en decor. De speeldata liggen
ook vast: zeven voorstellingen gaan
plaatsvinden op eind april en begin
mei 2018.

Blauwebessenland

Swolgen

zondag
dinsdag
		

In het kader van het 200-jarig jubileum van de Koninklijke Harmonie van Horst en het 55-jarig jubileum van
carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst heeft stichting Horster Revue besloten weer een revue te organiseren
met deze twee organisaties. Oêt d’n tiêd is volgend jaar in april en mei te zien tijdens zeven voorstellingen in de
Mèrthal in Horst.

anco lifestyle centre

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

Nieuwe Horster Revue
in startblokken

19.15

Griendtsveen
zondag

service 23

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
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7D
AG

EN

€Altijd direct
4999,de beste prijs!

RW

EE

KG

EO

PE

compleet met koelkast, oven, keramische kookplaat, afzuigkap eiland
spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

Inductiekookplaat
met afzuigsysteem

Inbouw vaatwasser

Airforce CCASP9061

8 wasprogramma’s
Energieklasse: A++
13 couverts

60 cm, ovenruimte 72 liter
Heteluchtoven
Easy-to-clean email

€ 479,-

€ 399,-

Grundig GNV 41822

Inbouwoven
Zanussi ZOB 65802XX

+half Gjaraartisaeefwnassen!

€ 1799,-

WWW.SUPERKEUKENS.NL

ND

Witte keuken met stoere betonlook en betonstructuur
185 + 310 cm

530 x 860 mm
Energieklasse: A++
Touch control bediening

Met geïntegreerd
afzuigsysteem

PE

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

!

