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‘Zorgen voor een lach
op het gezicht’
Funpop, het openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke beperking, vond plaats op zaterdag 26 en zondag 27 mei op het evenemententerrein in Horst.
Zo’n 750 vrijwilligers zorgden ervoor dat de bezoekers ‘de dag van hun leven hadden’.

Brandweer toch tevreden
over opkomsttijden
De vrijwilligers en de beroepsploegen van Brandweer Limburg-Noord rukken snel en naar verwachting uit.
Die conclusie trekt de brandweer zelf na onderzoek naar de opkomsttijden van de afgelopen jaren.
De opkomsttijd in Horst was afgelopen jaar iets sneller dan het jaar daarvoor en ligt daarmee onder het
gemiddelde van Noord-Limburg.
Brandweer Limburg-Noord was in
2017 gemiddeld binnen 9 minuten bij
een brand. Vrijwilligersteams vertrekken vaak binnen 5 minuten na een
melding. De beroepsploegen hebben gemiddeld net iets meer dan 1,5
minuut nodig om van de kazerne te
vertrekken, stelt de brandweer. De uitruk- en opkomsttijden van de regionale brandweer zijn naar verwachting,
stelt Veiligheidsregio Limburg-Noord.

“In vergelijking met andere veiligheidsregio’s hebben we relatief langzame
opkomsttijden. Dit komt door de uitgestrektheid en het landelijke karakter van onze regio.” In Horst aan de
Maas was de opkomsttijd in 2017 8,38
minuten en in 2016 8,46 minuten. Ter
vergelijking: In 2016 in Venray was de
opkomsttijd 9,14 minuten en in 2017
9,25 minuten. In Peel en Maas was de
opkomsttijd 7,44 minuten en het jaar

daarvoor 7,10 minuten. De gemiddelde opkomsttijd was in 2017 9,01
minuten.
Veiligheidsregio Limburg-Noord
stelt dat ze, gezien de uitgestrektheid van de regio en de beschikbare
mensen en middelen, naar verwachting en in lijn met de tijden van de
afgelopen jaren presteert.
Lees verder op pagina 03

Bij binnenkomst staan de eerste vrijwilligers al klaar om de
mensen te begroeten en kaartjes te scannen. Eenmaal binnen
is er van alles te doen voor de
bezoekers. Zo kan je verschillende
spellen spelen of je laten schminken. Wie zijn groepje is kwijtgeraakt, kan terecht bij een speciale
tent voor ‘verloren schaapjes’.
Daar helpen onder anderen vrijwil-

ligers Susanne Cuijpers en Mien
Janssen-Joosten hen weer op weg.
“Vandaag zijn we bijna twee uur
bezig geweest een groep terug te
vinden van één van de bezoekers.
Uiteindelijk hebben we een oproep
moeten plaatsen op de grote
schermen. Dit is heel sneu, maar
gelukkig komt het altijd goed,”
vertelt Susanne.
Lees verder op pagina 04
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Brainstorm-bijeenkomst

‘Blauwdruk voor wat er nodig is voor
De Smetenhof’
Gemeente Horst aan de Maas organiseerde op woensdag 23 mei een
bijeenkomst in De Smetenhof in Lottum om met inwoners van Lottum te
brainstormen over het gemeenschapshuis. Dit kampt namelijk met
een onderbezetting van de ruimtes,
waardoor de gemeente wil kijken
wat er mee gedaan moet worden.
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
“De bezetting van De Smetenhof is
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niet optimaal en we hebben te maken
met een onderbezetting”, zegt Bart
van Rijn van gemeente Horst aan de
Maas bij de start van de bijeenkomst.
“Van de honderd uur die er per week
gebruikt gemaakt zou kunnen worden
van de multifunctionele ruimte,
worden er drie uur daadwerkelijk
benut. We hebben momenteel dus
te maken met een bezetting van
3 procent”, vertelt Van Rijn. “Daarnaast
vormt de peuterspeelzaal ’t Nest een
knelpunt. Deze wordt met ingang van
het komende schooljaar verplaatst
naar de school, waardoor er nog meer
ruimtes leeg en ongebruikt komen te
liggen. Duurzaamheid van het pand
kan beter, maar we zien bijvoorbeeld
wel dat het onderhoud redelijk goed
is. We willen er dus naar kijken
hoe het gebouw beter of anders te
gebruiken is en dat willen we doen
met de inwoners van Lottum.”

‘Koe bij de hoorns
pakken’
“We zien van Eijsden tot aan Mook
een soortgelijke ontwikkeling; een
overcapaciteit van voorzieningen”,
sluit Sjaak Sluiters van Synthese
hierop aan. Sluiters heeft door heel
Limburg al ervaring opgedaan met
de onderbezetting van gemeentelijke
voorzieningen. “Er worden minder
kinderen geboren en er vindt
meer vergrijzing plaats. Daardoor
veranderen behoeften in een dorp
wat dus leidt tot bijvoorbeeld het
overplaatsen van een peuterspeelzaal.
Ook leefstijlen veranderen en kerken
worden bijvoorbeeld steeds minder
bezocht. Gemeenschapshuizen
nemen in dat opzicht steeds meer
de functie van een kerk over als een
plek waar mensen bij elkaar komen.”
Sluiters stelt voor dat het belangrijk
is dat het eigenaarschap van de

gemeenschappelijke accommodatie bij
het dorp zelf ligt in plaats van bij de
gemeente of bij een stichting. “Ik heb
de beste dingen zien gebeuren in
de gemeenschappen waar ze zelf de
koe bij de hoorns pakken. Dit leidde
zelfs tot een betere accommodatie en
biedt dus tal van mogelijkheden als de
inwoners zelf hierover meedenken.”

Vragen van de
bezoekers
Na de inleidende woorden van
Van Rijn en Sluiters kunnen er door
de bezoekers vragen gesteld worden.
Dit leidt tot een openlijke discussie,
waarmee er van het oorspronkelijke
programma afgeweken wordt. In het
oorspronkelijke programma zou er in
kleine groepjes worden nagedacht
over eventuele oplossingen voor het
probleem, maar na de open discussie
zijn er voornamelijk vragen onder
de bezoekers. “Waar moeten we aan
voldoen om De Smetenhof rendabel
genoeg te bezetten?”, vraagt de een.
“Welke activiteiten en verenigingen
zitten er overdag allemaal in? Ik zou

het graag meer visueel willen zien
hoeveel uur daar daadwerkelijk in
zit”, zegt de ander. Albert Ramakers
van Dorpsraad Lottum vraagt of deze
onderbezetting wel als een probleem
gezien moet worden. “De Smetenhof
is voor ons een basisvoorziening, die
we kunnen gebruiken als het nodig is,
maar de gemeenschap verder geen
geld kost.” Iemand uit de zaal weet
te stellen dat je ook niet geforceerd
activiteiten of clubs moet opzetten,
om de accommodatie open te houden.
“Wat dat betreft zit Lottum eigenlijk
al op het maximum van wat er te
bezetten valt.”

‘Behoud van stenen is
geen doel’
Sluiters sluit hierop aan: “Behoud
van stenen mag geen doel zijn voor
een gemeenschap. Waar liggen de
behoeften van de inwoners en hoe
kunnen we daar een invulling aangeven met De Smetenhof? Het gaat
niet om meer activiteiten naar Lottum
te halen, maar een verschuiving van
dat wat er al is.” Dat de bijeenkomst

meer vragen dan antwoorden oplevert, is volgens wethouder Ger van
Rensch juist goed. “We zijn hier ook
niet bij elkaar voor antwoorden.
Als we goede vragen weten te stellen, dan zijn we al een heel eind.
Van daaruit kunnen we een blauwdruk maken van wat er nodig is
voor De Smetenhof. Belangrijk is dat
het naar behoefte van de inwoners
ingevuld wordt en op basis daarvan
anders inrichten of misschien zelfs
deels afstoten”, stelt hij. Het probleem komt bij veel bezoekers als
een shock aan, maar dat is juist goed
volgens Van Rensch. “Dat geeft juist
de urgentie aan. Als we dit eerder
gecommuniceerd hadden, hadden we
nog altijd dezelfde vragen gehad.”
De bijeenkomst wordt gesloten met
de conclusie dat iedereen de discussie aangaat met inwoners over de
invulling van De Smetenhof. Wat leeft
er? Welke behoeften bestaan er? Hier
wordt vervolg aan gegeven in een
nader aan te kondigen bijeenkomst.
Aanmelden voor deelname of
meer informatie hierover is te verkrijgen via nola@dorpsraadlottum.nl

Uitbreiding Kasteel Ooijen

Raad van State: bezwaren ongegrond
De Raad van State heeft het merendeel van de bezwaren van omwonenden op de uitbreidingsplannen van Kasteel Ooijen in Ooijen van tafel
geveegd. Wel moet het bestemmingsplan op twee punten worden aangepast.
In juni vorig jaar stemde de
gemeenteraad van Horst aan de
Maas in met de uitbreiding van het
recreatiepark. Er zijn plannen voor
onder meer de aanleg van een jachthaven, negentig kampeerplekken
voor chalets en een nieuw kampeerterrein. Onder andere omwonenden
en een nabijgelegen ondernemer lieten al eerder weten hier niet blij mee
te zijn. Zij zijn bang voor verkeers-

onveilige situaties en geluidsoverlast
als door de uitbreiding verkeer op de
Blitterswijckseweg toeneemt.

Vrees gebied niet
meer toegankelijk
Ook vrezen zij dat het gebied
straks niet meer toegankelijk is voor
inwoners en dat de natuur ter plekke
wordt aangetast. Hoewel de gemeen-

teraad van Horst aan de Maas aangaf de zorgen van omwonenden te
begrijpen, stemde zij toch in met het
bestemmingsplan. Daarop stapte de
bezwaarmakers naar de Raad van
State. Die heeft nu het merendeel van
de bezwaren ongegrond verklaard.
Volgens de rechtbank kan bijvoorbeeld niet worden vastgesteld dat
de Blitterswijckseweg een eventuele
toename aan verkeer niet kan ver-

werken. Wel geeft de raad aan dat
de geplande ontsluitingsweg van
de jachthaven geluidsoverlast kan
veroorzaken bij een nabijgelegen
woning. Daar zou in het bestemmingsplan niet voldoende rekening
mee gehouden zijn. Ook moet in het
bestemmingsplan worden opgenomen dat niet meer dan 200 vierkante
meter aangesloten verhardingen
aangelegd mag worden.
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Brandweer toch tevreden over opkomsttijden
en dat jongeren uit de dorpen
wegtrekken, dat maakt het lastiger
om voor die brandweerposten nieuwe
vrijwilligers te werven. Het is een
landelijke tendens en iets waarvoor
we de ogen niet moeten sluiten.”
Hij bevestigt dat het landelijke
karakter en de uitgestrektheid van
de regio zeker meespelen in de
aanrijtijden. “Het is niet meer dan
logisch dat de tijden langer zijn als
de incidentlocatie wat verder weg
is. Het is nogal een verschil of je

vanuit Horst naar Griendtsveen moet
rijden of naar Sevenum. Dan gaat het
gemiddelde sterk omhoog. Wat ook
meespeelt zijn de infrastructuur van
de wegen en de verkeersintensiteit.
Het wordt steeds drukker op de
wegen, er komen steeds meer
verkeerslichten, rotondes en dergelijke
bij. Dat zijn allemaal factoren die
meewegen in de opkomsttijden, maar
in zo’n onderzoek vaak over het hoofd
gezien worden.”
(Foto: archief)

Opkomsttijdnormen Brandweer
Nederland

Ze verwijst naar de inzet van het
Snelle InterventieVoertuig (SIV) als
een van de redenen waarom de tijden
gedaald zijn. Ook biedt zij meer brandweerzorg op maat en voorlichting aan.
Toch noemde minister
Grapperhaus van Veiligheid en Justitie
de landelijke overschrijding van
opkomsttijden onlangs in een brief
aan de Tweede Kamer ‘zorgwekkend.’
De Veiligheidsregio laat hierover
weten: “De wettelijke normen zijn
zeer strikt, in de praktijk nauwelijks
haalbaar en daarmee eigenlijk niet
meer van deze tijd.” De minister geeft
in zijn brief aan zich ervan bewust
te zijn dat niet alle opkomsttijden
realistisch zijn, maar wil dat brand-

weerkorpsen deze regels wel naleven
tot nieuwe, realistischere tijden zijn
vastgesteld. De minister verwacht dat
een voorstel voor nieuwe aanrijtijden
eind dit jaar klaar is. Overigens geeft
hij ook aan dat Nederland ondanks de
overschrijdingen beschikt over goede
brandweerzorg.
Een van de oorzaken voor langere aanrijtijden, is het groeiend
tekort aan vrijwilligers, stelt minister
Grapperhaus. Veel regio’s kampen met
een tekort aan vrijwilligers of hebben
geen langetermijnbeleid om vrijwilligers te werven. Veiligheidsregio
Limburg-Noord geeft aan nu nog over
voldoende vrijwilligers te beschikken, zo’n achthonderd. De organisatie

ziet echter ook dat de kwetsbaarheid
toeneemt, met name in kleine kernen,
overdag en in vakantieperiodes.

Hogere gemiddeldes
door langere afstanden
In de gemeente Horst aan de
Maas is een tekort aan vrijwilligers
echter niet aan de orde, zo stelt
Jack Swinkels, vertegenwoordiger
namens de brandweer van Horst aan
de Maas. “Het werven van vrijwilligers
is echter wel moeilijker, maar daar
is ook iets wat je landelijk terugziet.
In kleinere kernen zoals bijvoorbeeld
Lottum en Meerlo zie je bijvoorbeeld
steeds minder werkgelegenheid

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

Gemiddeld moet de brandweer binnen 8 minuten bij een incident
zijn. Volgens de huidige normen in het Besluit Veiligheidsregio’s moet
de brandweer:
• binnen 5 minuten bij gebouwen met een winkelfunctie met gesloten
constructie, gebouwen met een woonfunctie boven een gebouw met
een winkelfunctie of gebouwen met een celfunctie zijn.
• binnen 6 minuten bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen met
een woonfunctie voor verminderd zelfredzamen zijn.
• binnen 8 minuten bij gebouwen met een andere woonfunctie dan
bedoeld onder de eerste twee punten of met een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie zijn.
• binnen 10 minuten bij gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie zijn.

Voor in uw marketing-agenda:

Hortensia

Hydrangea
macrophylla.
Diverse
Hortensia
Hydrangea
kleuren. macrophylla.
Diverse
kleuren. Ø 23 cm.
Ø 23 cm.
Per
Perstuk
stuk

Internationale

Hortensia
week
28 MEI T/M 3 JUNI
Bloeiend de zomer in met hortensia’s.

Een initiatief van:

Aangemoedigd door:

6.

9.99

99

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 22. GELDIG VAN 31-05 T/M 06-06. OP=OP

#

Onweerstaanbaar goedkoop!
een weekend vol zon, aardbeien en wow...

Maria Passie in Tienray
In de kerk in Tienray vond zaterdag 26 mei de Maria Passie plaats. In deze nieuwe muziektheatervoorstelling, die door heel Nederland toert, wordt het verhaal van The Passion vertelt vanuit
het perspectief van Maria.

OP ZATERDAG 2 JUNI EEN BAKJE
ZOETE AARDBEIEN VAN 250 GRAM
GRATIS (OP=OP)
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Zorgen over aanleg CVI

‘Slechte start voor project’
Inwoners van Grubbenvorst maken zich grote zorgen over de verkeerssituatie bij de aanleg van de Centrale
Zandverwerkingsinstallatie (CVI) aan het Raaieind. Vrachtverkeer zorgt daar volgens hen voor onveilige situaties
voor andere weggebruikers.

De Delfstoffen Combinatie
Maasdal (DCM) is onlangs gestart
met de bouwwerkzaamheden.
Tot grote verrassing van de inwoners
van het dorp, aldus Richard van der

Weegen van PvdA. Tijdens de raadsbijeenkomst van dinsdag 22 mei
reageerde hij op vragen die de VVD
aan het College van B&W had gesteld
over de verkeersveiligheid ter plekke.

Volgens Van der Weegen is één van
de randvoorwaarden die destijds
door de gemeenteraad werd gesteld,
een goede verkeersafwikkeling.
“Wij waren in de veronderstelling

dat, voordat er met de werkzaamheden gestart zou worden, DCM eerst in
gesprek zou gaan met de gemeente
en inwoners over de verkeersveiligheid. De aanleg gebeurt over een
periode van drie jaar. Dat betekent
dat er drie jaar lang 80 vrachtwagens
dagelijks het fietsverkeer dat daar
komt, kruist. Dat is onverantwoord.
DCM is gewoon begonnen. Het is een
slechte start voor een project waar al
weinig draagvlak voor was binnen
het dorp.”
In 2014 stemde de gemeenteraad in met de komst van de CVI.
Hiertegen werd bezwaar gemaakt
door onder andere Behoud de Parel.
Deze bezwaren werden uiteindelijk door de Raad van State van tafel
geveegd. Van der Weegen vroeg
zich tijdens de raadsbijeenkomst af,
of de huidige situatie niet in strijd
is met het bestemmingsplan en de
voorwaarden die er zijn gesteld.
“Houdt DCM zich wel aan de overeenkomst? De ontsluiting die nu is
aangelegd, wijkt af van het eerder
besluit. Ondanks dat er verbodsborden staan voor vrachtverkeer, rijden
er toch vrachtwagens. Het is onacceptabel dat de verkeersveiligheid in de
aanlegfase al in het geding is.”

Ook de andere fracties stelden
de vragen bij de werkzaamheden.
Zo constateerde Peter Elbers van de
VVD onder andere dat de weg niet
schoon is en verkeer dat er overheen
rijdt zo voor veel stofwolken zorgt.
Wethouder Ger van Rensch liet weten
dat de weg een keer per week wordt
schoongespoten en als het nodig
is vaker. “Wij wachten dan op een
seintje”, stelt Van Rensch. Elbers reageerde daarop door te zeggen dat het
beter is wanneer de gemeente proactief de weg schoonspuit.
Ook de dorpsraad van Grubbenvorst
maakt zich zorgen, zegt voorzitter Ruud
Meijers. “In de toekomst maken ze daar
een tunnel om het fietsverkeer van het
vrachtverkeer te scheiden, maar dat
hadden ze van te voren moeten doen.
Nu vormen zich daar onveilige situaties.
We kunnen er nu niks meer aan doen,
maar het is wel erg vervelend. Het is
er vies en smerig, auto’s kunnen elke
week gewassen worden. Het is gewoon
geen fijne situatie.”
Volgens Van Rensch zijn
de werkzaamheden “zover wij
weten niet in strijd met het
bestemmingsplan. We gaan wel in
gesprek met DCM om na te gaan hoe
de situatie nu precies is.”

Vervolg voorpagina

Veiligheid

Geothermieproject
Californië gestaakt

‘Zorgen voor een lach op
het gezicht’

Een van de twee projecten waarmee aardwarmte wordt geproduceerd in het kassengebied Californië in Grubbenvorst, is stilgelegd.
Volgens de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de veiligheid op de
langere termijn niet gewaarborgd.
Bij geothermie wordt warm
water omhoog gepompt uit de diepe
ondergrond van de aarde. De warmte
die zich daar bevindt, kan
bijvoorbeeld gebruikt worden om
kassen te verwarmen. Voor de
productie van aardwarmte zijn twee
putten nodig. Een waarmee het
water omhoog wordt gepompt en
een tweede om het weer naar
beneden te pompen. De SodM
publiceerde in 2017 de Staat van de
sector Geothermie. Daarin stelde zij
dat hoewel geothermie een
duurzaam vorm van energie is, de
veiligheid niet in het geding moet
komen. Een nadeel van boren bij
natuurlijke breuken is bijvoorbeeld
dat de kans op het veroorzaken van
aardbevingen groter is.

Tijdelijk gebruik
injectieput
De ondernemer produceerde
sinds de zomer van 2013
aardwarmte. Dit gebeurde vlakbij
een seismisch actieve breuk
(Tegelenbreuk). De initiatiefnemer
mocht onder strenge voorwaarden
tijdelijk gebruik maken van de
injectieput op deze plek. Er werden
drie putten geboord, waarvan er één
geheel en één gedeeltelijk verstopt

zijn geraakt tijdens het testen van
de putten. De ondernemer heeft
sinds december 2013 tijdelijk
toestemming gekregen van SodM
om de gedeeltelijk verstopte
derde productieput te gebruiken
als injectieput voor een periode
van maximaal 4 jaar. Zo kreeg
het bedrijf de gelegenheid om de
verstopping in de oorspronkelijke
tweede injectieput te verhelpen.
Eind 2017 bleek dat de verstopping
niet te verhelpen is. “En met één
functionerende put kun je geen
aardwarmte produceren”, stelt een
woordvoerder van SodM.
De ondernemer heeft vervolgens
een wijziging van de vergunning
bij het Ministerie van Economische
Zaken aangevraagd om, na aanpassing, de derde put langdurig te gaan
gebruiken. In april heeft SodM aan
het ministerie laten weten dat de
voorgestelde aanpassingen aan de
derde put de veiligheid, bij langdurige gebruik, onvoldoende kan
borgen en er geen concreet zicht
meer is op legalisatie. Daarop heeft
de ondernemer besloten, na een
gesprek met SodM, de productie van
aardwarmte te staken.
Het tweede aardwarmteproject
in kassengebied Californië loopt nog
wel steeds.

De twee dames zijn docenten
op Gilde Opleidingen Venray, bij de
opleiding verpleegkundige. Elk jaar
nemen ze hun studenten mee om
vrijwilligerswerk te doen op het festival.
“Op deze manier komen de leerlingen
op een leuke manier in contact met
mensen met een beperking,” zegt
Mien. Zelf genieten ze ook van het
meehelpen op Funpop. “We vinden het
zo leuk om te doen. Je zorgt er gewoon
voor dat deze mensen de dag van hun
leven hebben,” vertelt Susanne.
Op het festival wordt er goed
voor de bezoekers gezorgd. Zo lopen

er ook vrijwilligers rond met waterzakken op de rug. Dit zijn waterzakken van WML (Watermaatschappij
Limburg). Op deze manier wordt er
gezorgd dat iedereen genoeg water
drinkt. Vrijwilliger Erwin Koppes heeft
deze taak gekregen en ook hij doet
het met heel veel plezier. “Het is
soms wat zwaarder werk, maar je
zorgt wel voor een lach op het gezicht
van de bezoekers,” Medevrijwilliger
Jeroen Gerrits is het hier helemaal
mee eens. Zelf is hij door zijn familie
bij Funpop uitgekomen. “Mijn vader
heeft ooit het festival samen met

enkele anderen opgericht. Ik kom dus
al mijn hele leven op het festival.
Sinds een aantal jaar doe ik mee als
vrijwilliger.” Minpunten zijn er niet
voor de vrijwilligers te bedenken aan
meehelpen op het festival. “Alleen is
het jammer als het weer wat minder
is, zoals op de zondag. Maar ook dan
gaan we gewoon door met feesten,”
vertelt Erwin. En feesten gebeurt er
zeker. De winnaar van de Funfactor,
de talentenjacht van Funpop, zegt
zelfs vol trots door de microfoon
“Jullie zijn het beste publiek en dat
zal altijd zo blijven.”
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40 jaar Sterren Boys

‘We blijven nog wel een tijdje doorgaan’
Ontspanningsvereniging Sterren Boys uit Horst viert zaterdag 2 juni het 40-jarig jubileum. De voetbaltoernooien zijn intussen ingeruild voor de biljartcompetities, maar voor de rest is bijna alles hetzelfde gebleven.
“De contributie is al 40 jaar hetzelfde.”

bestaan kwamen zij bij ons op bezoek.
Waar onze speltafels waren, vroegen
ze zich af. Ze meenden dat wij een
echte tafeltennisvereniging waren.”

Een eigen clublied
voor de Sterren Boys
De viering van het 10-jarig
bestaan is sowieso een gebeurtenis
waar nog steeds over gepraat wordt.
“’s Avonds hadden we een optreden van de band Mash. Naast ons in
de zaal was een bruiloft. De gasten
stonden te dringen in de deuropening omdat het bij ons veel gezelliger
was”, lacht Josten. Ook werd ter gelegenheid van het jubileum het clublied gepresenteerd, geschreven door
Hay Hesen. Andere hoogtepunten zijn

onder andere de overwinningen in
Venray en het feit dat de club vijf jaar
op rij de eerste prijs won in de carnavalsoptocht van Horst. Dieptepunten
waren ook, vertelt Josten. “Zo hebben
we helaas van enkele leden te vroeg
afscheid moeten nemen.”
De club telt nu nog twaalf leden.
Gevoetbald wordt er niet meer, wel
is er de biljartcompetitie. Kuijpers:
“We biljarten op vrijdag. Een goede
manier om het weekend mee te
starten. Ach, het is eigenlijk gewoon
een alibi om naar de kroeg te gaan.
De contributie is ook al 40 jaar hetzelfde, we zijn alleen van guldens
naar euro’s gegaan.” “En we zijn van
plan nog wel een tijdje door te gaan”,
voegt Josten toe. Kuijpers: “Al moeten
we met de rollator gaan biljarten.”

Streekvervoer

Weer staking Arriva
Buschauffeurs van streekvervoerder Arriva staken op donderdag
31 mei voor een beter cao. Dit heeft ook consequenties voor de
lijndiensten in Horst aan de Maas.

Sterren Boys tijdens het 35-jarig bestaan, Thei Aarts ontbreekt op de foto
“Op 24 juni 1979 speelden we
ons eerste toernooi”, zegt voorzitter Frans Josten (66) met een blik in
de zwarte map die het archief van de
vereniging vormt. “Dat was tegen de
Paradijsvogels uit Melderslo”, weet
Ger Manders (68) nog. Samen met Stef
Kuijpers (61) en Geert Peters (60) zijn
beiden al vanaf het begin bij de club
betrokken. “Alleen dat eerste toernooi
heb ik niet meegemaakt”, lacht penningmeester Stef, “toen moest ik werken.” De Sterren Boys werd opgericht
aan de tap van kastelein Jan van der
Sterren, die aan de Herstraat een café
beheerde. “Wij waren bijna allemaal

lid van voetbalvereniging Wittenhorst
en hij kwam met het idee om een
voetbalteam op te richten zodat we
ook in de zomermaanden competitie
konden spelen. We zijn dus naar hem
vernoemd en niet omdat we zulke
sterren waren.” Manders: “In die jaren
zijn veel cafévoetbalteams ontstaan,
we zijn één van de weinige in Horst
die nog elke week een activiteit hebben.”

Uitwisselingen
In 1980 werd er naast voetbal,
ook gestart met een biljartcompetitie. Dat zijn echter niet de enige twee

sporten waar de leden zich mee bezighielden. Er werd meegedaan aan volleybal- en tafeltennistoernooien en ze
organiseerden zelf de Horster kampioenschappen kaarten. Dames mochten officieel geen lid worden van de
club, al mochten ze wel meedoen aan
de activiteiten. Daarnaast vonden er
ook uitwisselingen plaats met andere
teams, zoals Galoupe uit Gulpen.
Al bleek het spelen daar nogal een uitdaging. “Daar speelden ze op een heel
schuin veld. Dat was lastig voetballen”,
zegt Kuijpers. Ook was er een uitwisseling met tafeltennisvereniging Irene
uit Tilburg. Josten: “Tijdens ons 10-jarig

Het is niet de eerste keer
dat de buschauffeurs staken.
Paula Verhoef, bestuurder FNV
Streekvervoer: “Onvoorstelbaar
dat werkgevers nog steeds geen
afspraken met ons willen maken.
Ze doen net alsof we gouden bergen vragen. Terwijl we vragen om
eens in de 2,5 à 3 uur even vijf
minuten pauze.” Verhoef benadrukt dat de keuze tussen wel of

niet staken volledig bij de werkgevers ligt. “Als werkgevers niet over
de brug komen, gaan de stakingen
door. Ook voor de verkeersveiligheid
én, niet in de laatste plaats, voor de
veiligheid van de reiziger. Chauffeurs
worden continu opgejaagd. Die situatie is niet vol te houden en zeer
onverantwoord. Het wachten is
op de eerste grote ongelukken.
Dat moeten we voor zijn.”

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Kwaliteit heeft een naam

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.

HALLO op Aruba
Tamara Maes-de Schepper uit Venlo was in de meivakantie op Aruba voor familiebezoek. Samen
met haar kinderen Jeunevieve, Jelle en Jean-Pierre én de HALLO ging ze op de foto.

Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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College van B&W

‘Wij delen conclusie van Brantsma’s zwartboek niet’
Het college van B&W van Horst aan de Maas laat in een
raadsinformatiebrief weten de algemene conclusie van Andries Brantsma,
inwoner van Hegelsom, in zijn zwartboek niet te delen. Hij concludeerde
hierin dat er in Horst aan de Maas ‘sprake is van een onzorgvuldige
uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving’.
De term ‘zwartboek’ is een term
die gebruikt wordt voor een schriftelijke bundeling van negatieve voorbeelden, waarin tegen misstanden of
onrechtvaardigheden geprotesteerd
wordt. Brantsma wilde met zijn zwartboek duidelijk maken hoe omslachtig
en inefficiënt volgens hem de vergunningverlening en de handhaving hiervan, in gemeente Horst aan de Maas
is. Dit dossier heeft hij opgesteld naar
aanleiding van een presentatie tijdens
een raadsvergadering in 2015, waarin
hij dezelfde problematiek over vergunningen aanhaalde. Door voormalig burgemeester Kees van Rooij werd
toen aangegeven dat het hier uitzonderingen betrof en vooral gesproken
werd over wat fout ging. Van daaruit
is Brantsma toen op onderzoek uitgegaan naar verschillende kwesties die
speelden in de gemeenschap. Hier
is toen het zwartboek opgesteld dat
vervolgens dinsdag 6 februari aan de
gemeenteraad is aangeboden.
Voor Brantsma was dit zwartboek
geen verwijt naar de ambtenaren,
de uitvoerende partij, maar naar het
College van B&W, de verantwoordelijke partij. Die heeft nu dus laten
weten zich niet te herkennen in het
door Brantsma geschetste probleem.
“Wij betreuren de beeldvorming die

milieu- en burgerbelangen staan.
“We hechten eraan om aan te geven
dat het college een zorgvuldige, integrale afweging maakt, zonder aanziens des persoons.” Wel maakt ze
kenbaar dat de genoemde argumen-

ten niet automatisch betekenen dat
alles ook vlekkeloos verloopt. “Waar
mensen werken, worden fouten
gemaakt. Ook vallen keuzes achteraf anders uit dan eerder aangenomen. We willen leren van fouten en

komen tot beter onderbouwde keuzes en standpunten, wijziging van
werkwijzen en protocollen. Dit is,
zeker voor de ambtelijke organisatie,
een continu uitdaging, waarbij de
klant centraal staat.”

het zwartboek heeft veroorzaakt”,
laat het college in de raadsinformatiebrief weten. “Wij herkennen ons
zoals gezegd niet in deze beeldvorming. Wij begrijpen dat wij bij velen
deze negatieve beeldvorming niet
wegnemen door enkel hiertegen
over ons eigen beeld te schetsen.
Beeldvorming nemen we wel weg
door ons iedere dag opnieuw in te zetten voor een goede ruimtelijke inrichting van onze gemeente. Daar staat dit
college voor en daar mag de burger
ons op aanspreken.”

Oplossing
In de RIB wordt bijvoorbeeld
aangegeven dat de veertien casussen die aangehaald worden in het
zwartboek complexe en langlopende
gevallen zijn, die ontstaan zijn door
een samenloop van omstandigheden. “Insteek is ook om hier tot
een oplossing te komen, hoewel de
oplossing vaak niet voorhanden ligt.”
Ook zijn de casussen volges het college meer divers en uitgebreider dan
wordt uitgelicht in het zwartboek.
Regelgeving binnen het ruimtelijke
domein is de afgelopen decennia
complexer geworden, laat het college
weten. Daarnaast stelt het college
dat ondernemersbelangen niet boven

PERKPLANTEN

Uitwisseling studenten Citaverde
Het Citaverde College in Horst ontving op woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 mei een
groep buitenlandse studenten en docenten. Welgeteld waren negentien Fransen en tien ZuidKoreanen op uitwisselingsbezoek, om kennis te delen en om van elkaar te leren op het gebied van
onderwijs en ondernemen in de groene sector. Tegelijkertijd was er een groep Citaverdeleerlingen
te gast in het Institut de Genech in Noord-Frankrijk. Het doel van de uitwisseling was een internationaal netwerk opbouwen en van elkaar leren. Niet alleen op gebied van groen ondernemen en
onderwijs, maar ook van de verschillende culturen, gebruiken en zienswijzen.

DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

12 MINI PETUNIA’S € 2,75
MILLION BELLS NU € 0,75
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 077-3982922 / 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
4
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

HALLO in Scheveningen
Ingrid van der Beele uit Meterik ging onlangs samen met Tiny Vermeulen uit Horst op vakantie
naar Scheveningen. “Het waren bijzondere dagen”, zeggen de twee. “Onze mannen waren even
afwezig toen wij in alle rust de HALLO aan het lezen waren met de pier en het reuzenrad op de achtergrond.”
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15 VRAGEN aan Sjuul Deckers

Minder zeuren,
meer genieten

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sjuul Deckers
13 jaar
Meterik
Citaverde

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag willen kunnen teleporteren. Ik zou het heel graag willen zodat
ik binnen een seconde mezelf naar een
andere ruimte kan verplaatsen. Ik zou
ook heel graag willen dan ik kan vliegen, want wie wil dat nou niet? Ik zou
mezelf dan naar school verplaatsen,
omdat ik dan niet hoef te fietsen.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik voor altijd 18 willen zijn.
Omdat je vanaf je 18de alles mag.
Je mag dan legaal alcohol drinken
en zelf in een auto rijden. Maar aan
de andere kant zou ik ook weer voor
altijd 20 willen zijn. Omdat het verschil
tussen die leeftijden toch weer wat
verandert in je leven.
Wat zou je nooit weggooien?
Dierbare foto’s van overleden mensen
en een horloge van mijn opa. Mijn opa
had altijd een horloge om, daarom zou

ik deze heel graag willen bewaren.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Ik vind het leukste vak op school bvo.
Dat is knutselen en ik vind dat altijd
heel leuk om te doen. Mijn stomste
vak op school vind ik Duits. Ik ben
er zelf heel slecht in en het is ook
gewoon een heel saai vak.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Dat is heel wisselend. Maar meestal
ben ik te vroeg, dat is dan ook meestal
maar 10 minuten. Ik kan ook te laat
komen. Maar dat gebeurt niet zo vaak.
Ik vind het wel leuk als anderen te laat
komen, want dan moeten ze trakteren
of zich te laat melden op school.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin leren kennen?
Op school, in het éérste jaar van de
middelbare school. We kenden elkaar
toen al een beetje. Ook doordat we
vaak samen fietsen. Het klikte meteen
tussen ons.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is voetbal.
Ik voetbal nu al acht jaar en ik ben de
keeper van het team. Ik heb ook zes
kippen en vier kuikentjes waar ik altijd
graag naar kijk, hoe ze zich bijvoor-

beeld bewegen. Ik heb ze nu al één
jaar.
Wat is je droombaan?
Ik weet nog niet precies wat ik wil
doen later. Maar ik weet wel dat ik iets
met dieren en planten wil doen. Het
allerliefste iets met kippen.
Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete sociale medium is
Instagram. Want ik vind het leuk om
foto’s van vrienden en familie te bekijken. Ik zit meestal één keer per dag op
Instagram en dan meestal in de morgen net voordat ik naar school ga.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk in een vriendschap dat je elkaar kunt vertrouwen
en dat je altijd eerlijk tegen elkaar
bent. Ook vind ik het belangrijk je
heel veel lol samen kunt hebben.
Plezier vind ik ook heel belangrijk.
Hond of kat?
Dan toch wel hond, ik houd niet zo
van katten en honden lopen ook niet
zo snel weg. Ik heb zelf ook een hond
thuis. Het is een Duitse herder en
Mechelse herder in één. We noemen
hem Huubke.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?

Ik zou dan graag een vogel willen zijn.
Want dan kan ik meer delen van de
wereld zien en dat lijkt me heel interessant. Ik zou dan graag nog een keer
naar Spanje willen vliegen en het land
zien.
Wat is je laatste cijfer dat je voor
school hebt gekregen?
Dat was een 9,4 voor wiskunde. Ik ben
best wel goed in wiskunde. Ik kan
met wiskunde ook wel slechte punten
halen, maar ook veel goede punten.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog heel graag met een camper
door Nederland willen toeren en dan
het liefste met vrienden. Ik zou graag
met een camper willen toeren omdat
het een soort huisje is waarin je wel
bijna alles mee kan doen. Ik wil dan
sowieso naar Amsterdam, Groningen
en Eindhoven gaan met mijn camper.
Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in willen
zijn?
Ik zou dan heel graag een goede
keeper willen zijn met voetbal, want
daar kan ik heel goed mijn energie
in kwijt. Ik zou dan ook wel beroemd
willen worden met keepen, maar ook
om een doel in mijn leven te bereiken.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Horst aan de Maas tussen de 12 en 18 jaar die het leuk lijkt om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto te
gaan voor HALLO Horst aan de Maas? Geef diegene dan op! Mail naar redactie@hallohorstaandemaas.nl

Zoals dat wel vaker
gebeurt, stond ik afgelopen
zondag op een festival.
Alhoewel ik festivals wel vaak
bezoek, was ik nog nooit bij
deze geweest. Dit festival was
namelijk Funpop. Het festival
voor mensen met een beperking.
Ik was hier toevallig voor de
HALLO. Aangezien het voor mij
gewoon werk was, had ik niet
echt hoge verwachtingen.
Ik was van plan er even rond te
lopen, wat artiesten te kijken
en met vrijwilligers te praten.
Maar wat had ik het mis.
Wat een fijn en lief festival.
Elke vrijwilliger die je spreekt is
enthousiast en gemotiveerd.
Ze doen het allemaal met het
grootste plezier van de wereld.
En dat merken de bezoekers
ook. De bezoekers van Funpop
hebben de tijd van hun leven.
Ik denk dat ik nooit het beeld
ga vergeten hoe blij de winnaar
van de Funfactor, de talentenjacht van Funpop, op het
podium stond. Als je op het
festival rondloopt krijg je meteen een lach op je gezicht.
Helemaal vrolijk en een beetje
ontroerd kwam ik thuis. Maar
dan word je er weer aan herinnerd hoe veel mensen kunnen
zeuren, over letterlijk alles.
Dingen als iets niet op de perfecte manier opruimen, of dat je
vriend/vriendin nog niet op je
appje heeft gereageerd.
Hoe kunnen die kleine dingen
nou zo veel effect hebben op je
leven? Mensen met een beperking hebben het elke dag
moeilijk. Maar zij genieten dan
ook van de mooie dingen in het
leven, en zo hoort het ook.
In plaats van dat je je hele dag
laat verpesten door een appje,
kan je veel beter genieten van
het mooie weer en lekker naar
buiten gaan. Geniet van het
leven zoals de bezoekers van
Funpop, van Funpop genieten.
Dat is pas een goed motto om
na te leven. Liefs, Puck
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Lieve Joyce,

Onze Kanjer is niet meer...

Joyce Coppers
Venray, 7 januari 1988

Hegelsom, 25 mei 2018

Veel verdriet om jou, steeds beetje bij beetje meer het leven
los te zien moeten laten. Je was zo sterk! Altijd al geweest.
Ik voelde me altijd veilig bij jou! Dankjewel dat ik je heb
mogen leren kennen. Love You.
Nog zoveel meer te zeggen, dromen en plannen met
je mannen! Het is goed zo! Je was een Kanjer.

Lieve vriendin van

Jeroen Daniëls

Jeroen, Vince, John & Truus wat hebben jullie het toch goed
gedaan! Heel veel sterkte met dit grote verlies!

Trotse mama van

Vince

Lieve groetjes Kim

Dochter van
John en Truus
Schoondochter van
Marcel en Desiree
Joyce en Martijn, Daan, Nina

Wat ben je toch een kanjer! Nooit geklaagd en tot het
einde die stralende lach van jou. Altijd vroeg je hoe het
met ons was, niks ontging jou.
Onze lieve vriendin

Brouwerstraat 8
5975 XD Sevenum
Joyce is bij haar pap en mam, Hillenweg 15 in Hegelsom.
Daar is vrijdag 1 juni om 10.30 uur in de tuin de
afscheidsbijeenkomst.
Na de dienst brengt het gezin, Joyce naar het crematorium.
Het zou fijn zijn als u in plaats van bloemen een donatie geeft,
zodat de familie een blijvende herinnering voor Vince kan
laten maken van zijn mama.
1 bloem meebrengen kan, waar we dan samen één groot
boeket voor Joyce van maken.

Joyce
Met heel veel liefde en respect hebben we afscheid van je
moeten nemen. Een vriendin voor het leven...
Dag lieve schat
Jeroen, Vince, John en Truus heel veel sterkte.
We staan voor jullie klaar!
Liefs, de vriendengroep

Midden in het leven,
je wilde nog zoveel doen...

Joyce Coppers

En toen werd het stil...
Wij kunnen het niet bevatten dat

Wij willen Jeroen en Vince, familie en vrienden heel veel
sterkte en kracht toewensen.

Joyce Coppers

Bedankt voor alle mooie herinneringen in de tijd dat je zowel
lid als leiding bent geweest bij onze vereniging.

Op 8 juni 2018 gaan wij

Koen Steegs &
Tessa Mestrom
trouwen!
We geven elkaar het ja-woord
om 14.00 uur in de kapel van
Museum de Locht in Melderslo.
U bent van harte welkom
op onze receptie van 19.00 tot
20.15 uur op Kogelstraat 68
in Hegelsom.

Jeroen Trompenaars
& Karlijn Marcellis
geven elkaar het ja-woord op
vrijdag 22 juni 2018 om 14.30 uur
in de kasteelruïne van Horst.
U bent van harte welkom
op onze receptie van
19.00 tot 20.15 uur op de
Venrayseweg 123 in Horst.

Mark Spreeuwenberg
& Yvonne Heesmans
geven elkaar het ja-woord op
vrijdag 8 juni 2018 om 14.00 uur
in Kasteel Huys ter Horst.

Namens alle leden, leiding en bestuur
Jong Nederland Hegelsom

U bent van harte welkom
op onze receptie van 19.00 tot
20.00 uur bij Feesterij Froxx
op Venrayseweg 116 in Horst.

Lieve Joyce,

Lieve Joyce,

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt.
Jij bent onze topper!

De letters van jouw naam staan in ons hart geschreven...

niet meer in ons midden is.
Dank je wel voor wie je voor ons was.
Ooms, tantes, neven en nichten familie Kusters

Hoije Popeye!

Liefs, je collega filiaalmanagers van Scapino:
Imre, Mark, Yvonne, Ellen, Marlou, Bart, Martin,
Danny, Vivian, Florentijn, Ivanhu, Ivana en Patrick.

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.
Rommelmarkt Melderslo
zaterdag 2 juni 16.00-18.30 uur
MFC De Zwingel Melderslo.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Heerlijke verse asperges!
Ook geschild! Open ma-vrij: 10-12u
en 13-17u. Za: 9-17u. Zo: op afspraak.
Verhaeg Asperges Kranestraat 38 Horst
tel. 077 398 65 90.

Jouw Scapino-collega’s
Vivian, Yvonne, Renée, Lisa en Roxanne

Melderse Bruist op 2 juni.
Melderse Bruist in MFC De Zwingel
Melderslo: 16.00 uur rommelmarkt;
20.30 uur Duitse avond met DJ Otto
Wunderbar en zangeres Marleen
Rutten. Voor info en kaarten kijk op
www.MelderseBruist.nl
Te koop kleine pakjes hooi à € 2,75.
V.d. Munckhof, tel. 077 464 18 13.

Voor groenteplanten o.a.
komkommers, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, cyrstantenstekken,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Diverse afmetingen, vanaf 25 m2,
geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01.

Dag en nacht bereikbaar

T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/schijveneg/
schudders/harken/maaiers/kieper/
mesttank/weibloter/weisleep/
spitmachine/tractor enz. alles
aanbieden 06 19 07 69 59.
Ashtanga en Hatha Yoga,
3 maanden onbeperkt yogalessen
volgen voor 99 euro huysvanpuur.nl
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,per maand, div. afmetingen, tel.
06 24 19 24 01, Businesscentrum Horst.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto, motor,
heftruck, scootmobiel, agri, etc. 077
463 17 00.
Te koop pioenrozen pioenrozen € 2,per bos, peulen € 2,- per bakje.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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GEPLUKT Ger Kleuskens

Hij is de derde generatie die het familiecafé drijft. Aan de tap hoort hij verhalen van ‘een lach naar een traan’. “Maar er komt altijd een nieuwe
dag”, zegt hij. Deze week wordt Ger Kleuskens (59) uit Meterik geplukt.
Eigenlijk was het nooit zijn bedoeling om het café, dat zijn grootvader in 1931 oprichtte, over te nemen.
Samen met zijn drie broers en twee
zussen werd Ger geacht minstens een
avond in de week te helpen in de
zaak. “Daar was geen discussie over
mogelijk. En dat vond ik niet altijd
leuk. Zeker niet als op zondag mijn
vrienden op hun brommer voorbij
reden en ik niet mee kon. Maar ach,

het heeft me verder niet geschaad”,
lacht hij. Tot 1979 runden zijn ouders
het café. Daarna heeft broer Theo met
zijn vrouw Lucia het café beheerd,
waarna het een aantal jaar aan een
ander echtpaar uit Venray werd verhuurd. “In die tijd wilde ik helemaal
niets meer te maken hebben met
het café. Ik had het er helemaal mee
gehad. Totdat een jaar of zeven later
het toch weer begon te kriebelen.

Ik was intussen getrouwd met Irene en
werkte als autospuiter. Dat vond ik ook
leuk om te doen, maar het bloed bleek
toch te kruipen waar het niet gaan kan.
En Irene zag het ook wel zitten om de
zaak over te nemen. Irene werkte als
kinderverzorgster en mede door het
vele meehelpen bij ons thuis kreeg
ook zij het horeca virus te pakken.
Dat was en is zeer voornaam. Je moet
er met z’n tweeën achterstaan.”

grapt hij. Ook carnaval vieren doet Ger
graag, zijn café is al 55 jaar residentie
van de carnavalsvereniging. “Ik ben
zelf ook in 1975 prins geweest. Mijn
zoon Kenny was in 2008 prins. Tijdens
zijn receptie hadden we alles goed
geregeld en voor vervanging gezorgd.
Toch meende ik op een gegeven
moment dat ik nodig was in het café.
Toen ben ik eerder weggegaan en
daar heb ik nog steeds spijt van. Dat je

zoon prins wordt maak je maar één
keer mee en ik had gewoon tot het
einde moeten blijven.” Hij heeft al drie
keer met een carnavalsbuutte opgetreden tijdens de zittingsavonden.
“Je krijgt hier aan de tap een boel flauwekul gratis aangeleverd, daar hoef je
alleen nog maar een verhaal omheen
te breien. Over mijn eerste buutte heb
ik ongeveer drie kwart jaar gedaan
om hem te schrijven. De tweede had
ik in één middag op papier staan.”
Enkele jaren geleden is Ger na enig
speurwerk te weten gekomen dat ze
familie hebben in de Verenigde Staten.
“Rond 1870 zijn diverse families uit
deze streek terecht gekomen in Green
Bay en De Pere in Wisconsin en in
Ohio. Met deze mensen hebben we via
e-mail en briefwisseling al enig contact
gehad. We willen eigenlijk een keer op
bezoek gaan en we moeten hier niet te
lang mee wachten aangezien de hoge
leeftijd van deze mensen. Het liefst
willen we dan ook onaangekondigd
op bezoek, want zoals je weet als je
dit van tevoren meldt wordt er weer
van alles geregeld en wij willen deze
mensen dan ook niet op enige wijze
belasten. Het lijkt ons dan ook leuk
om deze mensen te confronteren met
het dialect dat hun voorouders spraken! Misschien kunnen we hun nog de
boeken È maes inne taes, Zò bót ás en
hiëp of Intreentofhiël overhandigen”,
lacht hij.
Als je in een café werkt leer je goed
te relativeren, zegt Ger. “Het gaat hier
van een lach naar een traan. Ik hoor
de mooie verhalen en ook de droevige. Soms begrijp ik dan ook niet waar
mensen zich druk over kunnen maken.
Bij mij is het glas altijd halfvol. Er komt
altijd weer een nieuwe dag. Als we
met onze werkzaamheden mensen een
mooie tijd kunnen bezorgen of steun
in mindere dagen is dat voor ons een
grote voldoening.”

Geen vierde generatie

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

3

5

6

2

4

7
2

7

9

8

2

4

8

4

7

3

9

4
9

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Ger leerde Irene kennen bij jongerencentrum De Vlies in Horst, na acht
jaar verkering trouwden ze. Ger en
Irene zijn altijd zelf aanwezig in het
café. Ook toen hun twee kinderen,
Kenny (30) en Mitch (27), nog jong
waren. “Dat was niet altijd even makkelijk. Zeker als ik op zondag gezinnen op de fiets voorbij zag komen.
Maar volgens mij hebben ze er niets
van geleden. Nee, zij hebben nooit
mee hoeven te werken. Daar trokken
ze ook niet echt aan en we hebben
ze niet gedwongen.” Het lijkt er dan
ook op dat er geen vierde generatie
in het café komt. “Dat is wel jammer,
ja. Maar zoiets kun je niet forceren.
Uiteraard denken we wel eens na over
ons pensioen. Maar we doen dit veel
te graag. Ik heb wel eens gezegd:
‘We gaan Roëze Gradje inhalen!’.
Die heeft tot ver in zijn zeventigste
een café gehad.”
Als ondernemer heb je niet veel
vrije tijd, toch gaan Irene en Ger wel
eens op vakantie. “Ik rij graag motor,
maar daar geeft Irene wat minder om,
dus dan gaan we toeren met de auto.
Verder biljart ik in de wintermaanden,
om mijn conditie op peil te houden”,

BEN JIJ EEN ECHTE TEAMPLAYER ?
BEN JIJ EEN ECHTE TEAMPLAYER ?
DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU !
DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU !

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een
Ter
versterking
van onsloonwerk/grondwerk
team zijn wij op zoek naar
een
Allround
medewerker
(fulltime)
Allround
medewerker
loonwerk/grondwerk
(fulltime)
die in staat is om met diverse landbouwmachines en/of
die in staat is om met diverse
landbouwmachines en/of
grondverzetmachines
te werken,
grondverzetmachines
te
werken,
liefst in het bezit van een rijbewijs BE/CE.
liefst
in zelfstandig
het bezit van
een rijbewijs
BE/CE.
Je
kunt
werken,
maar ook
goed in een team.
Je
kunt
zelfstandig
werken,
maar
ook
in een team.
Je bent flexibel ingesteld, geen 9 tot 5goed
mentaliteit.
Je bent flexibel ingesteld, geen 9 tot 5 mentaliteit.
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao LEO.
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao LEO.
Heb je vragen over deze functie of interesse neem dan
Heb
je vragen
deze
functie06-17900108
of interesse of
neem dan
contact
op metover
Frank
Reintjes
contact
op met06-21842890.
Frank Reintjes 06-17900108 of
Henri Reintjes
Henri
Reintjes
06-21842890.
Of stuur een mail naar info@gebr-reintjes.nl.
Of stuur een mail naar info@gebr-reintjes.nl.
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op onze
Kijk
voorwww.gebr-reintjes.nl
meer informatie overofons
bedrijf
op onze
website
onze
facebookpagina.
website www.gebr-reintjes.nl of onze facebookpagina.
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Zonder te klagen heeft zij de laatste week moedig gestreden.
Alles in het leven vond zij zo fijn.
Zij zei zo vaak ”’t is goed zo”.
In een leven vol liefde, werken en zorgen.
Zo leeft zij in onze herinnering door.

3 juni 2018
60 jaar getrouwd

Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar pijn bespaard is gebleven,
geven wij u kennis, dat na een kortstondig ziekbed van ons is
heengegaan, mijn lieve vrouw, ôs mam en trotse oma

Koen en Riek
Faasen-Verheijen

Dien van der Sterren-Jacobs

Van harte proficiat!

echtgenote van

Lei van der Sterren

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Dorperweiden 53,
5975 BB Sevenum

In de leeftijd van 79 jaar.
Lei
John
Iwan & Malgorzata
Adri
America, 25 mei 2018
Zwarte Plakweg 92
5966 RL America
De crematiedienst heeft woensdag 30 mei 2018 plaatsgevonden.

we staan niet altijd
stil
bij het woord
“samen”
maar het is een
groot gemis
als “samen” uit je
leven is
Genietend van een fijn weekend in zijn geliefde Eifel is volkomen
onverwacht overleden, mijn maatje, onze pap en trotse opa,

Wiel Manders
echtgenoot van

Tiny Manders-Arts
* Horst 19 november 1948

† Immerath 22 mei 2018

Horst, Tiny
Horst, Patrick en Jolanda
Ylva en Rick
Horst, 22 mei 2018
Correspondentieadres:
Vermeerstraat 6, 5961 AV Horst
We hebben Wiel begeleid naar het crematorium
Boschhuizen op maandag 28 mei 2018.
Voor alle blijken van steun, belangstelling en medeleven
willen wij u hartelijk bedanken.

Voor diverse soorten groenten en fruit,
o.a. rabarber, aardbeien, frambozen,
verse knoflook enz. naar Thijs Huys
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Zwangerschapsyoga. Voel je welkom!
Start 18 juni ma 9u-10.15 en
20u-21.15 www.huysvanpuur.nl
tel. 06 18 75 16 12.
Weggevlogen blauw-witte parkiet
op 7 mei vanuit Hegelsom. Hij is
voor het laatst gezien in Sevenum op
12 mei. Tel. 06 23 49 99 75.
Gevraagd poetshulp.
Wie wil mij komen helpen met
poetsen? 3 uur per week in Horst.
Tel. 06 11 20 28 73.

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!



Geboren

Lewis

24 mei 2018
Zoon van
Daan Schell & Roxanne Cox
Broertje van Tommy
Tuinderslaan 57
5961 RP Horst


Geboren

Liz

23 mei 2018
Dochter van
Tim van Rijswick
& Loes Dings
Leemberg 18
5865 BR Tienray

Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Vif

23 mei 2018
Dochter van
Niels & Milou
Hesp-Burgers
Nieuwstraat 134
5961 HG Horst

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.

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

Bedankt
Voor jullie belangstelling de lieve kaartjes
en het medeleven na het overlijden van

Hay Appeldoorn
Pap, Opa, Superopa wat zullen we jou vreselijk missen
Thea en Nico, Jos en Riet, Marilijn en Jac, Andrea en Marian
Kleinkinderen, achterkleinkinderen
Annie
Seniorenwoning Horst te koop.
Badkamer en slaapkamer begane
grond www.convent17.nl

Verloren zonnebril (overzetzonnebril)
in de omgeving van de Plus
op 17 mei. Tel. 06 28 32 82 78.

Trap bekleden v.a. € 150,00 incl.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Tapijt-vinyl-laminaat-raambekleding.
Bel 06 16 37 45 14.

Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.

De politie heeft donderdag
24 mei in America een man
aangehouden voor de bedreiging
van kinderen in de buurt van
basisschool De Wouter.
“Het betreft hier een 31-jarige
man uit America”, vertelt een
vertegenwoordiger van politie
Limburg. “Hij heeft de kinderen
vooral verbaal bedreigd en is de
kinderen achterna gerend. Je snapt
natuurlijk wel wat voor impact dat
heeft op een kind.” Ook geeft hij
aan dat de man daarbij verward
gedrag leek te vertonen. “Ik zeg
leek, want het is niet gezegd dat hij
daarmee ook verward ís. Dat is ook
niet aan ons om te zeggen De man
zit op dit moment nog vast voor
verder onderzoek. Er wordt gekeken of het mogelijk is om hem over
te dragen aan een zorginstantie.”

Geboren

Kinderdagverblijf

Bambino

Man aangehouden
wegens
bedreiging
kinderen

AKTIE

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
AKTIE 1 T/M 30 JUNI 2018

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

Bijen
symposium
Horst en
Venray
Gemeente Horst aan de Maas
en Venray organiseren samen op
woensdag 6 juni een bijensymposium. Startpunt en inloop is
om 12.00 uur bij The B in Venray,
waarna rond 14.00 uur een bus
vertrekt naar Toverland in
Sevenum voor het tweede deel.
Door de intensieve grootschalige landbouw, verstedelijking en een strak beheer op het
groen, is er een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid voor bijen.
Hierdoor neemt het aantal bijen
in Nederland af. Ze zijn belangrijk
voor de biodiversiteit en ze zijn
samen met andere insecten verantwoordelijk voor tachtig procent van
de bestuiving van eetbare gewassen. Zonder deze bestuiving loopt
ook de voedselvoorziening gevaar
op.
Het symposium staat in het
teken van de bij en biodiversiteit. Hoe gaan organisaties te
werk en hoe kan er gewerkt worden om organisaties bijvriendelijk te maken? Dat zijn de vragen
waar een antwoord op gegeven
wordt. Lezingen worden gegeven door Arjen de Groot, ecoloog
bij Wageningen Environmental
Research en Gertjan Koopman,
natuurtechnisch adviseur. Rond
14.00 uur vertrekt er een bus naar
Toverland voor het vervolg met
pitches en een rondleiding. Het is
niet mogelijk om rechtstreeks naar
Toverland te gaan. Aanmelden
kan via de website van Citaverde:
www.citaverde.nl/bijensymposium-30-aanmelden
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, 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

Nieuwe coalitie
Nieuwe coalitie….het mag wat kosten, vijf wethouders en een duur
zwembad. Het is er nu toch van gekomen. Een zoals dat heet brede
coalitie.
Niet meer een met een overgrote meerderheid van het CDA,
met voorheen twee wethouders en
de CDA-gekleurde burgemeester,
dus drie CDA tegen twee een ietsje
pietsje andersgekleurden. Nu worden het twee CDA-wethouders
en drie van de andere partijen.
Samen vijf wethouders en dat kost
de gemeenschap zeker 600.000 euro

meer in deze vierjaarsperiode dan
strikt nodig is. Zeiden 4 jaar geleden
niet diverse partijen dat drie wethouders eigenlijk wel genoeg was maar
kwam het toch uit op vier? Waarom
nu geen vijf 0,8? Het aantal zetels van
CDA en PvdA, nogal gelijkgestemd, is
12 en dat van D66 en Essentie samen
9, dus een redelijke balans in twee
groepen. Waarom niet beide groepen

twee wethouders gegeven? Maar ja,
dan was wethouder Vostermans
wel heel alleen geweest en zonder steun en met drie sterkere collega’s? Maar deze 600.000 euro aan
salariskosten is nog maar een schijntje ten opzichte van nog te nemen
besluiten. Nou ja, te nemen? In het
akkoord staat: ‘het zwembad en
de sporthal worden verplaatst naar
Afslag10, mits voldaan wordt aan de
kaders die in het genoemde raadsbesluit gesteld zijn. De achterblijvende
locatie wordt ingericht in aanslui-

ting op de bekende plannen van het
Centrum plan Zuid en Gasthoesplein.’
Ha, denk je dan, de kaders zullen
te grote uitgaven wel voorkomen.
Nee dus. Een paar regels verder staat
in her akkoord: ‘We spreken af dat het
voorgaande kan betekenen dat het
financiële kader structureel verruimd
moet worden.’ Wat betekent dat nu?
Als eerste dat het zwembad, wat het
ook mag kosten, wordt verplaatst.
Ten tweede dat een oud-wethouder in
de St Josephstraat geen druk verkeer
voor zijn daar pas gekochte huis zal

krijgen. Ten derde dat Afslag10 een
voorkeurspositie krijgt, want deze
verplaatsing zal sportinitiatieven in
andere dorpen op een achterstand
zetten. Natuurlijk zal men dat ontkennen, maar net als kaders zijn ook
ontkenningen boterzacht en tijdelijk.
Het wordt dus een duur zaakje maar
ja, het mag wat kosten en het komt
toch uit een grote pot, die van u.

selende samenstellingen, werkend
in ploegendienst met alle gevolgen
van dien voor wat betreft parkeren,
geluidsoverlast et cetera. Wij weten
dat er diverse initiatieven zijn in
onze gemeente om arbeidsmigranten te huisvesten, ook grootschalige.
Maar per initiatief moet goed worden
gekeken naar de haalbaarheid en de
wenselijkheid in relatie tot de effecten
in de buurt. Er zullen best locaties binnen de gemeente zijn die geschikt zijn
voor grootschalige huisvesting en die
weinig of geen impact hebben op de

leefbaarheid in de buurt. Uiteindelijk
zal het College van B & W een besluit
moeten nemen. Wij gaan ervan uit
dat het college in haar overwegingen
de hierboven genoemde argumenten
meeneemt en met de omwonenden
in gesprek gaat.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat
Hegelsom

Ingezonden brief

Huisvesting arbeidsmigranten
Aanvraag omgevingsvergunning voor huisvesting 30 arbeidsmigranten in pand aan Doolgaardstraat. Wij, buurtbewoners van pand
Doolgaardstraat 2, hebben verontrust gereageerd in de richting van de
gemeente over deze aanvraag.
Moet dat nou, 30 mensen in
een pand dat daardoor letterlijk en
figuurlijk tot de nok toe wordt volgepropt met enkel mannen? Nee.
Huisvesting van een dergelijk aantal bewoners in één pand moeten
we niet willen. En ja. Ook wij weten
dat wij zonder de arbeidsmigranten
het werk niet meer gedaan krijgen.

En ja. Het huisvestingsvraagstuk is
een lastig vraagstuk. Maar wij vinden ook dat, gezien de ervaringen in
andere gemeenten, bijvoorbeeld Tiel,
het huidige beleid met betrekking tot
de huisvesting van arbeidsmigranten
moet worden bijgesteld. De impact
van deze grootschalige aanvraag
op een buurt/wijk is te hoog. Door

de clustering van arbeidsmigranten
in deze straat ontstaat er een heel
andere dynamiek in de wijk/straat.
Is het de bedoeling dat projectontwikkelaars of investeerders overal in
de kernen leegstaande panden opkopen en er zoveel mogelijk mensen
in ‘stoppen’ om daardoor financieel
gewin te behalen? Wat doet dat met
de leefbaarheid in een straat of wijk?
We krijgen er per slot van rekening
niet alleen buren bij, maar we krijgen er eigenlijk een hele straat bij.
30 mensen in één pand in steeds wis-

Namens de bewoners van
Doolgaardstraat en Van
Douverenstraat:
René Heuijerjans en Ed Koster

Ingezonden brief

Coalitie akkoord

Krachtig Horst aan de Maas, Gezonde blik op de toekomst
Vol trots presenteren de partijen hun regeerakkoord en benadrukken
zij het veel breder draagvlak, “waardoor ook de belangen in de
samenleving zo breed mogelijk ondersteund worden.” Dat veel bredere
draagvlak, klopt dat wel? De verkiezingsuitslagen maken duidelijk dat
slechts 56,63 procent van alle kiesgerechtigden heeft gestemd.
Dat wordt behoorlijk wat kleiner wanneer de stemmers van SP en VVD
gevoegd worden bij de niet-stemmers. Het draagvlak vermindert dan tot
44,78 procent.
Breder draagvlak betekent alleen
maar de meerderheid van zetels in
de raad. Dat kan veranderen wanneer de belofte wordt waargemaakt om de samenwerking met de
inwoners werkelijk vorm te geven.

Interessant is de 24-sessie over de
omgang en het samenspel tussen
samenleving, raad, college, en organisatie op basis van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en vertrouwen
in elkaar. “We gaan met een creatieve

en aansprekende aanpak de verbinding tussen betrokken inwoners en de
overheid verder versterken”. Partijen
willen communiceren vanuit het
belang van de burger en de impact op
de samenleving. Mocht dit waar worden dan zijn problemen rond inwoners, arbeidsmigranten en huisvesting
van arbeidsmigranten voorgoed van
de baan. Van echt samen doen is nu
nog geen sprake.
De hoofdredactie van
De Limburger vindt dat de provincie
aan afgoderij doet. De termen klimaatverandering en verduurzaming

Jos Computerhulp voor al uw
computerproblemen, computerles
(privé of groep) of nieuwe website!
Bel mij op 06 10 71 00 70.
Zomeractie!!
Blijf fit tijdens de zomer!! Maak gebruik
van de effectieve zomeractie voor
de bewegingsbanken en/of de
vacutraining. Voor meer info of een
afspraak bel nu 077 398 49 71 of kijk
op www.slenderyoufit.nl
Verloren sleutelbos aan koord,
omgeving industrieterrein.
Inlichtingen 06 29 33 39 10.

zijn de nieuwe afgoden van deze tijd.
Ook de coalitie heeft het klimaatakkoord van Parijs omarmt. De termen
klimaatverandering en verduurzaming
worden in het akkoord veelvuldig
gebruikt, maar liefst 74 keer. De ambities zijn groot en de voorgestelde activiteiten van belang.
Hoe dit alles te financieren is,
blijft vaag. In het hoofdstuk Financiën
komen de toekomstbestendige accommodaties voor rekening van het
gemeentelijk grond en vastgoedbedrijf
en mogelijk gedekt via de reservepositie. Onderzocht wordt of er moge-

Parttime

OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

BLOEMBINDER
GEZOCHT
Ervaren, gediplomeerd
en ﬂexibel.
Reacties of info via
bloemen@kogeldistel.nl
06-33903575

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

Kogelstraat 62, Hegelsom

www.kogeldistel.nl

lijkheden zijn van differentiatie in
heffingen. Belangrijk is Economie en
Ruimte. Kennelijk zijn er algemene
afspraken die gelden voor alle economische pijlers van de gemeente.
Een aantal visies worden beloofd
en tot de vaststelling van die visies,
“handelen we in de geest van de
afspraken”.
Welke die afspraken dan wel
zijn wordt niet onthuld. Het hele
beleidsveld blijft daardoor in nevelen
gehuld. Oncontroleerbaar.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Is een verantwoordelijkheid
van de gemeente’
Als alles volgens plan gaat wordt dit jaar
gestart met de verbouwing van ’t Gasthoês in
Horst. Dat betekent dat de verenigingen die er
nu hun clublokaal tijdelijk ergens anders heen
moeten. Niet alle clubs kunnen er echter na de
verbouwing weer terecht. Het merendeel van
de inwoners van Horst aan de Maas vindt dat
de gemeente dan maar voor een passende
oplossing moet zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De meeste verenigingen krijgen na de verbouwing van het cultureel centrum weer een
plekje in ’t Gasthoês. Dit geldt echter niet voor
alle clubs. Het is dan de taak van de gemeente
om ervoor te zorgen dat verenigingen een goed
onderkomen hebben, vindt 72 procent van de
inwoners. “Het besluit om ‘t Gasthoês te vernieuwen kan niet aan de gebruikers worden
toegerekend. Derhalve is het een belangrijke
verantwoordelijkheid van de gemeente mee te

Inwonerspanel

1.672 leden

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

HORTENSIA
DAGEN
2-3-8-9-15-16 JUNI
VAN 9.30-16.30 UUR

AANBIEDING:

div. srt. hortensia’s 10 voor € 35.00
Ook ruime keus in vlinderstruik e.a.
heesters/planten.
Info bel 06-40327108 of zie:

www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

Neutraal
17%
Oneens
11%

Eens
72%

Gemeente
moet zorgen voor
onderkomen clubs

een andere locatie.” Een aantal verenigingen
helpen bij het vinden van een passende (tijverhuist tijdelijk naar het Junior College van het
delijke) accommodatie”, vindt iemand. “Ik ben
Dendron College. Prima, vinden de meeste inwovan mening dat de gemeente toch haar best
ners. Als de ruimte er is, dan moet je die benutmoet doen om verenigingen onder te brengen
ten. Bovendien staan de lokalen ’s avonds toch
of ten minste enkele handreikingen te doen.
meestal leeg, dus dan is
De gemeente is er voor
dat een goede oplossing.
haar inwoners”, zegt een
‘Dat is een gezamenlijke taak’
“In eerste plaats is het
andere burger. Anderen
‘Gemeente heeft
natuurlijk een plek voor
vinden dat daar niet
inspanningsverplichting’
de leerlingen, maar als
alleen een rol voor de
het gebouw in de avondgemeente in weggelegd
‘Ze kunnen ook zelf voor een
uren bijvoorbeeld leegis. “Verenigingen kunonderkomen zorgen’
staat is het goed mogelijk
nen ook zelf mee zoedat andere er gebruik van
ken naar een geschikte
locatie”, zegt deze persoon. Een ander voegt toe: maken. Waarom ook niet?”
“In eerste instantie is het natuurlijk een taak
TipHorstaandeMaas is een
van de vereniging zelf, maar als dit niet lukt
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
of omdat een vereniging nu noodgedwongen
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
een ander onderkomen moet zoeken, kan de
resultaten of aanmelden voor de volgende
gemeente wel meedenken met het zoeken naar enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

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

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Iets te vieren?
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

Met een Orec maait u
moeiteloos door hoog
gras, over moeilijk
begaanbaar terrein, over
schuine hellingen en
langs obstakels.
Een Orec maakt het
maaien onder lastige
omstandigheden
kinderlijke eenvoudig.

Lozeman Tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
0031-774632341

RijnzinC Venlo BV is een nieuw bedrijf wat zich richt op de markt
van het conserveren van metaalproducten. Deze conservering kan
o.a. zijn, trommel verzinken, dompel verzinken en het aanbrengen
van een- of meerlaags poedercoatsystemen.
Om deze activiteiten gestalte te geven zijn wij op zoek naar een

COMMERCIEEL MANAGER
DIT WORDEN JOUW
HOOFDTAKEN
• Het onderhouden van contacten
met klanten in de Euregio.
• Het verwerken, calculeren en
uitbrengen van offertes.
• Het plegen van acquisitie n.a.v.
uitgebrachte offertes per telefoon
en indien noodzakelijk door het
brengen van klanten bezoeken.
• Het accepteren, beoordelen en
aansturen van ontvangen orders
binnen de organisatie.
• Het voeren van orderbeheer.
• Het behandelen van wijzigingen
en eventuele klachten zoals
deze door klanten worden
weergegeven.
• Het beheren, analyseren en
sturen op omzet/marge.

• Ervaring met Windows
applicaties, Word & Excel
Vaardigheden
• Commercieel en klantgericht
• Mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden in
Nederlands en Duits
• Zelfstandig en initiërend
• Flexibel
• Accuraat

OVER WELKE COMPETENTIES
DIEN JIJ TE BESCHIKKEN
Opleiding
• MBO WTB, commerciële richting of
• MEAO + LBO metaal niveau D
Ervaring
• Enkele jaren ervaring in
industriële verkoop van
metaalproducten, B2B

BEN JE GEÏNTERESSEERD
OF WIL JE GRAAG
MEER WETEN?
Dan zien wij graag je
sollicitatiebrief en CV tegemoet
via e-mail:
info@rijnzincvenlo.nl
t.a.v. dhr. R. van de Kamp,
of bel naar +31 6 12986930

WAT BIEDEN WIJ JOUW AAN
• Arbeidsvoorwaarden van de
cao Metaal en Techniek.
• Salaris afhankelijk van kennis en
ervaring.
• Een percentage van de winst.
• Een auto van de zaak.
• Mogelijkheid om je verder te
bekwamen door opleidingen.

31
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Bespreking Poll week 20

Een wake voor dode kippen gaat te ver
In Nederweert werd onlangs door actiegroep Burning Souls een wake
gehouden voor de 23.000 kippen die zijn gestorven ten gevolge van een
stalbrand in Ospel.
Op maandag 14 mei trof een brand in Heythuysen ook weer een
kippenstal, waarbij 11.000 kippen om het leven kwamen. Al snel kondigde
de actiegroep aan dat er ook hiervoor een wake gehouden wordt in
Heythuysen voor de slachtoffers op donderdag 17 mei. Onzin, vindt het
merendeel van de stemmers op onze poll, in totaal 86 procent. Er moet
wel ergens een grens worden getrokken. In dat geval moet je dan ook

een wake houden voor de bosdieren die omkomen bij bosbranden of voor
de dierlijke verkeersslachtoffers die ieder jaar weer onder de wielen van
auto’s komen.
De overige 14 procent snapt de beweegredenen van de actiegroep
wel. Een wake voor dode kippen klinkt in eerste instantie misschien
wat raar, maar stel eens voor dat het hier mensen betrof. De groep wil
hiermee aangeven dat het deze kippen allemaal stuk voor stuk levende
wezens zijn, waar klakkeloos mee omgegaan wordt. Het moet niet
‘normaal’ worden dat dit soort branden gebeuren

De privacywet gaat voor mij té ver
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Privacywet is op vrijdag 25 mei ingegaan: een wet waarin staat wat
er qua informatie over personen in een database mag worden opgeslagen.
Alles soorten instanties die op wat voor manier dan ook informatie opslaan van
personen hebben hier mee te maken. Bedrijven, sportverenigingen, werkgevers, clubs, online webshops, noem het maar op. De wet stelt dat persoonlijke
informatie niet zomaar voor een langere duur in een database mag worden
opgeslagen en dat bijvoorbeeld foto’s ook onder persoonlijke informatie vallen.
Alles in het kader van onze privacy, om er voor te zorgen dat er geen misbruik
van gemaakt en de gegevens aan derden doorverkocht worden. Een gevolg
hiervan is dat veel bedrijven hun ‘privacy policy’ hebben moeten aanpassen en

hier ook massaal mails van rondsturen om iedereen hiervan op de hoogte te
stellen. Wie leest deze mails? Slaan ze niet te ver door? Ze dekken zich hiermee
goed in, maar het lijkt er op dat de instanties zich er drukker om maken, dan de
personen om wie het gaat. Iemand die niets te verbergen heeft, hoeft zich toch
ook geen zorgen te maken over zijn privacy? Het is nu eenmaal een risico als je
je ergens voor aanmeldt.
Anderzijds is het goed dat dit eindelijk aangepakt wordt. Als ik mij ergens
voor aanmeld verwacht ik dat er zorgvuldig met mijn gegevens omgegaan
wordt. Het is goed dat dit nu strakker aan banden gelegd is.
De privacywet gaat voor mij té ver. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 21) > Nederlandse taal verloedert door Engelse taal > eens 67% oneens 33%

BANENMARKT
TECHNIEK

DONDERDAG 7 JUNI
16:00 - 19:00 uur

Huys Liggers
Wij zijn een toeleveringsbedrijf voor constructiebedrijven opererend in
de utiliteit, hallenbouw en voor de On- en Offshore. Vanaf 2009 zijn wij
actief en ons productie- en kantoorteam bestaat uit ca. 20 medewerkers.
Ter versterking van ons productieteam zoeken wij enthousiaste,
betrouwbare en persoonlijk betrokken

CONSTRUCTIEBANKWERKERS

Werken bij John Deere?
Tijdens onze banenmarkt kun je
geheel vrijblijvend kennis maken
met de vacatures binnen onze
productieafdelingen.

Wie zoeken wij?

-Assemblage Monteurs
-Lassers
-Medewerkers Testafdeling
-Verfspuiters
-Kwaliteitsmedewerkers

Meld je aan!

via HRWZ@JohnDeere.com
Inschrijven kan tot en met 5 juni 2018
(tevens bereikbaar voor al je vragen)

John Deere Fabriek Horst B.V.
Energiestraat 16
5961 PT Horst, Nederland

Deere & Company is wereldwijd de grootste fabrikant van landbouwwerktuigen, die in meer dan 160
landen zaken doet en meer dan 56.000 mensen in dienst heeft wereldwijd. John Deere Fabriek Horst
B.V. produceert en ontwikkelt in Horst gewasbeschermingsmachines en biedt momenteel werk
aan ± 200 personen.

Wat zijn je hoofdtaken?
• Verzamelen van de benodigde
onderdelen per te maken product
aan de hand van stuklijsten.
• Je kijkt vooruit welke
werkzaamheden in welke volgorde
uitgevoerd moeten worden en rond
deze op tijd af.
• Je controleert de maatvoering
van de losse onderdelen en het
samengestelde product aan de
hand van de werktekening(en).
• Je zorgt voor de juiste laswaarde
aanduidingen en voorbewerkingen.
• Je brengt de losse onderdelen naar
je werkplek en voert het gereed
product af naar een plek welke
daarvoor aangewezen wordt.
• Je zorgt voor een veilige en
prettige werksfeer.
Welke persoon zoeken wij?
• Je hebt minimaal LBO-4 werk- en
denkniveau en werkervaring in een
vergelijkbare functie.
• Het werken binnen een klein bedrijf
en team spreekt je aan.
• Je hebt ruime ervaring in
tekeningen lezen.
• Het is een voordeel als je kennis van
lasprocessen en lasprocedures hebt.

• Je bent in het bezit van lasdiploma
MIG/MAG niveau 3.
• Je kunt je inleven in de
bouwvolgorde bij het samenstellen
en lassen van de constructies en je
begrijpt de werkwijze.
• Je bent gewend om te gaan met
bovenloopkranen.
• Een hands-on mentaliteit en
praktische instelling omschrijft je
karakter en werkwijze.
Wat kunnen wij als Huys Liggers
jouw bieden?
• Arbeidsvoorwaarden van de
CAO Metaal.
• Salaris afhankelijk van kennis
en ervaring.
• Mogelijkheden voor opleidingen.
Ben je geïnteresseerd of
wil je graag meer weten?
Dan zien wij graag je sollicitatiebrief
of CV tegemoet via e-mail:
info@huys-liggers.nl,
t.a.v. Rob van de Kamp.
Zou je meer willen weten neem graag
een kijkje op onze website
www.huys-liggers.nl of bel ons op
nummer +31 (0)77 - 3967312.

WWW.HUYSLIGGERS.NL

Fietsen
Met schokkerige bewegingen gaat de fiets heen en
weer. Zigzaggend over het
fietspad en soms zelfs over
de strook gras ernaast.
Ze fietst zo langzaam dat ze
met fiets en al bijna omvalt.
Opgeven zit er echter niet
bij. Een voet op het pedaal,
de handen stevig om het
stuur geklemd doet ze nog
een poging. En nog een.
In Nederland wordt het
fietsen ons met de paplepel
ingegoten. Je kunt nog maar
amper lopen of je wordt al op
een loopfietsje gezet.
Daarna volgt de driewieler,
het peuterfietsje met zijwieltjes en dan op een dag gaan
die er af en kun je ‘los’ fietsen. Soms nog met een hand
in de rug van pap of mam, als
het toch wat ver fietsen blijkt
voor ‘die korte beentjes’.
Voor ons Nederlanders is
fietsen bijna een tweede
natuur. Zonder erbij na te
denken springen we op ons
stalen ros en peddelen een
endje weg, al dan niet met
elektrische ondersteuning.
Voor wie echter opgegroeid is
in landen als Syrië, is dat niet
altijd zo vanzelfsprekend.
Bij inburgeren hoort niet
alleen het leren van de taal,
maar ook de gewoontes van
een land. In Nederland betekent dat ook kunnen fietsen.
En als je al wat ouder bent
valt dat niet mee.
Een tijdje geleden kwam
ze regelmatig met haar fiets
aan de hand langs ons kantoor. Een jaar of 30, hoofddoek
om, vastberaden blik op haar
gezicht. Ik heb haar al eventjes niet gezien. Ik hoop dat ze
het fietsen intussen onder de
knie heeft, al dan niet met
een steuntje in de rug.
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Dinsdag 5 juni

Openbare
Raadsvergadering
de heer R. Poels,

Werk in
uitvoering

tel: (077)477 97 70 of 06 - 51 85 28 91

Informatie over wegafsluitingen in Horst

Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de grifﬁer,

aan de Maas kunt u raadplegen op

of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl
Meer informatie over de agendapunten leest

www.horstaandemaas.nl.

Agenda

u op de website horstaandemaas.nl/raad.

Op de agenda staan onder andere de volgende

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

De komende periode zijn wij voor u op

onderwerpen:

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

de volgende locaties aan het werk:

• Coalitieakkoord

bibliotheek.

• Californischeweg Grubbenvorst
• Fietspad Grubbenvorsterweg -

• Benoemen wethouders
• Toelaten nieuwe raadsleden

Meer informatie

• Bestemmingsplannen Reindonckerweg 3

De vergadering is in de raadzaal van het

(Kronenberg) en Tienrayseweg 9a (Horst)
• Plan van aanpak nieuw toetsingskader
subsidies

Sevenumseweg
• Horsterdijk Lottum

gemeentehuis en begint om 20.00 uur.
U kunt de vergadering ook live volgen via
horstaandemaas.nl/raad.

Donderdag 7 juni

Commissie bezwaren en klachten Gemeentehuis en Openbare
Werken gesloten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 5 juni 2018
bij elkaar voor een hoorzitting.

Op donderdag 7 juni zijn het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten vanwege een
Hoorzitting om 18.30 uur

De commissie brengt advies uit over te nemen

Behandeling van twee bezwaarschriften

besluiten op bezwaarschriften.
• Voor aangiftes van overlijden en geboorte

tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis

kunt u die dag tussen 10.00 en 11.00 uur

u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49

van Horst (ingang via hoofdingang) en zijn

bellen met 06 - 53 35 59 73.

bellen. Let op: het gaat alleen om dringende

tegen last onder dwangsom overtreding
vergunningsvoorschriften Hamweg in Horst .
Hoorzitting om 19.15 uur

personeelsdag.

openbaar.

• Hebt u een dringende melding voor
Openbare Werken, die niet kan wachten

Behandeling van bezwaarschrift tegen een
verleende vergunning voor het aanleggen van

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

een inﬁltratiepoel en een uitstroompijpje aan

met de secretaris van de commissie,

de Hazenhorstweg 1 Sevenum.

mevr. I. Knoops, tel. (077)477 97 77.

meldingen, waarbij direct gevaar voor de
omgeving dreigt.

Stichting Taxus Taxi

Start inzameling
taxussnoeisel 4 juni

Bekendmakingen

Zoals ieder jaar staat ook dit jaar de zomer voor stichting Taxus Taxi volledig in het teken
van de inzameling van taxussnoeisel voor de strijd tegen kanker. Op maandag 4 juni wordt
het startschot gelost en begint de stichting weer met het verzamelen van het frisse groen

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

van deze haagplant. De éénjarige taxustwijgjes worden gebruikt voor de productie van

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

Taxol, het basisbestanddeel van de chemotherapie.

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

Wilt u deelnemen aan de taxus inzameling?

www.taxustaxi.nl/afspraak. Ook kunt u hier

Geef uw taxussnoeisel dan direct na het

terecht voor meer informatie over de Taxus

America

Hegelsom

Meerlo

snoeien van uw haag op via

Taxi Actie.

Wouterstraat 1

Past. Debijestraat 38

Van Myrlaerstraat 24

Venstraat 36

De Cocq van Haeftenstraat 13

Broekhuizenvorst

Kortenbos 9

Zeelberg ongenummerd

Horst

Burg. Hermansstraat 10

Gasthuisstraat 25

Blitterswijckseweg 18

Gasthuisstraat 56

Meterik

Westsingel ong.

Campagneweg 22

Griendtsveen

Melatenweg 25

Kanaalweg 6a

Groote Molenbeek A73

Peschweg 1

Sevenum
Midden Peelweg

Grubbenvorst
Spoorstraat 8
Burg. Cremersstraat 18

George Vancouversstraat 15
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Ben jij een klantgerichte en ﬂexibele zwemonderwijzer?
Dan hebben wij een leuke baan voor je!

Inwonerpanel HadM

Maximumsnelheid wegen
buitengebied
In het kader van de verkeerscampagne Veilig op weg werd het inwonerpanel ingeschakeld
voor een onderzoek naar mobiliteit en kennis over verkeersveiligheid in Horst aan de Maas.
Een van de conclusies is dat er meer aandacht nodig is voor de maximumsnelheid op de
wegen in het buitengebied. Lees er hier meer over.

Zwemonderwijzer (M/V) op oproepbasis voor
zwembad de Berkel in Horst
Meer informatie en reageren via: www.banenpleinlimburg.nl
Kennis snelheid wegen buitengebied

Campagne

In het kader van het onderzoek is het

Dit jaar is de gemeente Horst aan de Maas

inwonerpanel gevraagd naar de bekendheid

gestart met de campagne Veilig op

met de maximumsnelheid op de wegen in

weg. Doel van deze campagne is om

het buitengebied. Middels foto’s werden

verkeersdeelnemers bewust te maken van

drie wegen in het buitengebied getoond

hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat

met de vraag welke maximumsnelheid hier

om verkeersveiligheid.

geldt. Bij de foto’s 1 en 3 gaat het om een

Woensdag 13 juni

Informatiebijeenkomst
herinrichting Kempweg

maximumsnelheid van 60 km. p/u. Dit werd

Uit het inwonerpanel blijkt dat bijna de

Gemeente Horst aan de Maas wil de Kempweg herinrichten. Vissers Ploegmakers heeft

door respectievelijk 68% en 59% van de

helft van de ondervraagden nog niet op

daarom van de gemeente opdracht gekregen om de Kempweg te ontwerpen, voor te

ondervraagden goed beantwoord.

de hoogte is van deze campagne. In de

bereiden en te realiseren. Vissers Ploegmakers wil zich graag aan u voorstellen en u

Foto 2 toont een weg waar een maximum-

enquête hebben mensen aangegeven of ze

informeren over de werkzaamheden. Daarom organiseert Vissers Ploegmakers een

snelheid van 80 km. p/u geldt. Dit werd door

betrokken wilden blijven bij campagne of

informatiebijeenkomst waar u van harte voor bent uitgenodigd.

97% van het inwonerpanel goed beantwoord.

mee wilden denken. De gemeente neemt
op korte termijn contact met hen op.

Mobiliteit
Om de kennis van de verkeersveiligheid

Inwonerpanel

goed te kunnen interpreteren is het ook van

Het onderzoek heeft in januari 2018

belang om te weten hoe inwoners deelnemen

plaatsgevonden. In totaal hebben

aan het verkeer. In de meeste gevallen

1.056 inwoners de vragenlijst ingevuld en dat

gaat het om autogebruikers. 61% Van het

betekent een responspercentage van 66%.

inwonerpanel maakt dagelijks gebruik van
de auto. 59% Neemt dagelijks deel aan het

Meer informatie over inwonerpanel

verkeer als voetganger. De bromﬁets wordt

en aanmeldmogelijkheden:

het minst gebruikt als vervoersmiddel.

www.horstaandemaas.nl/inwonerpanel.

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

€ 99,- per stuk

nieuwe aanvoer
perkplanten
Eénjarige planten
en kuipplanten
tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Wanneer vindt deze
bijeenkomst plaats?
Woensdag 13 juni 2018
om 19.30 uur
Waar vindt deze
bijeenkomst plaats?
Kantine van Kwekerij Litjens,
Kempweg 16 te Meterik

Tijdens deze bijeenkomst informeert Vissers
Ploegmakers u over het projectteam, geven zij
een toelichting op de werkzaamheden,
de bijbehorende fasering en de planning.
Ook gaan ze in op de verkeersmaatregelen
die getroffen worden tijdens de uitvoering
en hoe samen de veiligheid gewaarborgd
kan worden. Daarnaast informeren ze u
over hoe u ze kunt bereiken met vragen en
opmerkingen.

Rens Automation ontwikkelt en produceert machines voor de
voedingsmiddelenindustrie, in het bijzonder voor de industriële gebaksen banketbakkerijen. Binnen een gedreven team ontwerpen en ontwikkelen
we klantspecifieke oplossingen, waarna deze vertaald worden naar de
bouw van efficiënte machines. Uiteraard worden al deze installaties
hygiënisch ontworpen en voldoen daarmee aan de gestelde regelgeving.
We kennen een informele sfeer en een echte hands-on mentaliteit, samen
staan we voor kwaliteit.
Wij zijn op zoek naar een:

MECHANICAL ENGINEER
Solliciteren?
Interesse? Ga voor meer informatie naar
onze site www.rensautomation.nl. Stuur
een mail naar info@rensautomation.nl of
neem telefonisch contact op met Johan
van Rens, 077 - 230 00 05.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Nieuw college en verkiezingsbeloftes
Horst aan de Maas heeft een nieuw college bestaande uit CDA,
Essentie, PvdA en D66+GroenLinks. Voor de SP betekent dit wederom
inzet op de controlerende taak, want dat we kritisch oppositie zullen
voeren, moge duidelijk zijn.
Een blik op het coalitieakkoord
leert allereerst dat er is gekozen
voor vijf wethouders. Opmerkelijk
en overbodig. Alle partijen gaven
in de verkiezingstijd aan in te zetten op drie wethouders. De intensieve veehouderij vormde toen ook
een belangrijk thema. We lezen in
het akkoord dat er mag worden uit-

gebreid daar waar schaalvergroting
ingezet wordt voor innovatie, duurzaamheid en gezondheid. De nieuwste technieken moeten deze grote
industriële bedrijven een lust voor de
omgeving maken. Uit alle onderzoeken en rapporten tot nu toe wijzen
allemaal op het tegendeel, waarbij
ook de effectiviteit van luchtwas-

sers zwaar in twijfel wordt getrokken.
In onze ogen heeft D66+GroenLinks
hun groene en duurzame visie nu al
te grabbel gegooid. Zorg is een van de
belangrijkste taken van de gemeente
en verreweg de grootste post in de
begroting. Jeugdzorg met name,
waarop een flink tekort is ontstaan dat
naar verwachting de komende jaren
toe gaat nemen, komt zijdelings aan
de orde en verdient wat de SP betreft
meer aandacht. Over het onderwerp
arbeidsmigranten maakt de SP zich
ernstig zorgen. In het coalitieakkoord

is opgenomen dat het beleid verruimd
wordt met betrekking tot tijdelijke
huisvesting op industrieterreinen en
agrarische ondernemers. Een slecht
idee dat afhankelijkheid en uitbuiting in de hand werkt. Het zwembad
was één van de belangrijkste punten van de verkiezingen en wethouder Vostermans zegt al bij voorbaat
dat het zwembad zeker in Afslag 10
komt. De gemeenteraad lijkt met deze
uitspraak gepasseerd te worden. Als
het nieuwe zwembad er wel komt,
hebben D66+GroenLinks hun tweede

belangrijke verkiezingsbelofte verbroken. Is er dan niets positiefs te
melden? Jawel. In het akkoord wordt
beschreven hoe er meer sociale
huurwoningen toegevoegd gaan
worden. Iets waar de SP al jaren voor
pleit en waar we volledig achter
staan. Nu de aandacht voor spreiding van arbeidsmigranten en zogenaamde nieuwkomers (asielzoekers/
statushouders) in onze dorpen en
wijken nog.
Bart Cox, fractievoorzitter
SP Horst aan de Maas

In Lottum wordt aan de weg getimmerd
In Lottum wordt letterlijk en figuurlijk aan de weg getimmerd.
De Horsterdijk wordt op basis van een dialoog met de betrokkenen
(aanwonenden, basisschool De Bottel, de verkeerswerkgroep van de
dorpsraad, transportbedrijven die veel gebruik maken van de weg en de
politie) opnieuw ingericht.
Er wordt ingezet op veiligheid
door de weg zo in te richten dat de
verkeersdeelnemers rekening moeten houden met elkaar. Belangrijk:
we zullen zelf als inwoners van
Lottum het goede voorbeeld moeten

geven. Naast de wegwerkzaamheden
wordt er hard gewerkt aan de beveiliging van de Maas. Verder worden er
bomen gesnoeid langs de wegen.
Alles bij elkaar zorgt dit af en toe voor
wat overlast (soms is het moeilijk om

het dorp uit of in te komen), maar
levert uiteindelijk het gewenste
resultaat op. En dat is veilig en goed
wonen in ons mooie dorp. Voor goed
wonen is een passend gemeenschapshuis van groot belang. Vorige week
heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over de bezetting van de
Smetenhof. Doordat kinderopvang het
Nest verhuist van de Smetenhof naar de
basisschool ontstaat er een ‘gat’ in de
exploitatie. De conclusie van de avond is

dat er een bredere dialoog opgezet moet
worden in het dorp over accommodaties,
met als doel de huidige en toekomstige
behoeften van de Lottumse gemeenschap in kaart te brengen. Om dit op te
pakken is er een werkgroep opgezet
tijdens de bijeenkomst. Binnenkort
worden betrokken partijen uitgenodigd
voor de dialoog. Mijn oproep is om hier
positief op te reageren.
Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas

Samen de dag doornemen tijdens het koken

Ook binnen jouw budget
een keuken met bar

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
*bij aankoop van een keuken.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Even voorstellen
Aangezien dit mijn eerste stukje is voor D66+GroenLinks zal ik mij
even voorstellen. Mijn naam is Bert Vrieling, 52 jaar, geboren in het
Drentse Roden en ik ben getrouwd met Arendien. We hebben een dochter,
Sanne van 18 en een zoon, Jesper van 8. Wij wonen in Grubbenvorst.
Als nummer 8 op de lijst van
onze partij, ben ik de afgelopen
maanden actief geweest, en nog
steeds actief, bij D66+GroenLinks.
De plusfractieleden van
D66+GroenLinks hebben het proces
van de coalitievorming op de voet
gevolgd. Waar nodig de coalitie-

onderhandelaars en fractieleden van
D66+GroenLinks ondersteund en van
adviezen en commentaar voorzien,
kritisch en constructief. Uiteindelijk en
na uitgebreid beraad was het de
fractie die de beslissing nam om de
coalitie te vormen met PVDA, Essentie
en CDA. Het akkoord en de brede

coalitie met 21 van de 27 zetels in de
gemeenteraad geven Horst aan de
Maas zo’n boost in de richting van
duurzaamheid, innovatie, verbindend,
sociaal, sportief en en en... En nog
zoveel meer. Maar we hebben ook
grote uitdagingen op het gebied van
(jeugd)zorg, arbeidsmigratie, handhaving, IV en onderwijs. En eerlijk is
eerlijk: als coalitiepartner hebben we
ook water bij de wijn moeten doen.
Met veel pijn hebben we moeten
instemmen met een nieuw zwembad.

Dat er geen gebruikers van De Berkel
erop achteruit mogen gaan en dat het
nieuwe bad duurzaam moet zijn is een
pleister op de wonde. Het volledige
akkoord kunt u lezen op de website
van de gemeente. We gaan ervoor.
Zoals in de vorige raadsperiode
zitten wij iedere eerste zaterdag van
de maand in de bibliotheek van Horst,
van 11.00 tot 12.00 uur.
Bert Vrieling,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Huisvesting arbeidsmigranten
Huisvesting van arbeidsmigranten moet meer worden gespreid en
moet fatsoenlijk zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl. Een onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding
van de in Melderslo ontstane onrust na de mogelijke komst van arbeidsmigranten naar Camping het Engelke in Melderslo.
Als Partij van de Arbeid delen
we de mening dat spreiding integratie bevordert en voor minder overlast kan zorgen. Het gaat hierbij om
concrete zaken als het correct aanbieden van afval, op de juiste manier
gebruiken van parkeerplaatsen en

communiceren met buren. Juist die
zaken die ervoor zorgen dat je met
elkaar kunt communiceren en samenleeft. Als PvdA zijn we dan ook blij dat
we als coalitie niet kiezen voor grootschalige short-stay huisvestigingsmogelijkheden in of nabij de dorpen.

Migranten die zich permanent willen
vestigen, huisvesten zich in de dorpen,
schrijven zich als inwoner in en uit
en integreren als inwoner van Horst
aan de Maas. Deze reguliere woonbehoefte nemen we expliciet op in de
volkshuisvestelijke opgave waarbij we
oog hebben voor draagkracht van de
betreffende gemeenschap. Ook dat
huisvesting moet deugen, onderschrijven we volledig. We hebben afgesproken in te zetten op het Keurmerk van
de Stichting Normering Flexwonen

als voorwaarde voor ondernemers
en huisvesters. Deze norm kent de
onderdelen ruimte en privacy, sanitair,
veiligheid en hygiëne, voorzieningen,
informatievoorziening en brandveiligheid. Arbeidsmigranten zijn nodig voor
onze economie, maar dan wel onder
de juiste voorwaarde en op de juiste
plaats gehuisvest. Een uitdaging die
we als gemeente, met de ondernemers op moeten pakken.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Sormac produceert geavanceerde machines voor de
groenteverwerkende industrie. Wij zijn wereldwijd actief voor
klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken.

Om aan de stijgende vraag naar onze machines te voldoen, zijn
we op zoek naar ambitieuze medewerkers. Bent u op zoek naar
een interessante uitdaging binnen een groeiende organisatie?

In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we
succesvol machines en processen, die het mogelijk maken
hygiënisch en veilig voedsel te produceren met steeds betere
kwaliteit.

Sormac biedt een prettige werkomgeving en mogelijkheden om
opleidingen te volgen en je zelf daarmee fit te houden voor de
uitdagingen van deze tijd.

■

■

PROJECT ENGINEER

■

INKOOP ASSISTENT

■

Ben jij daadkrachtig en zelfstandig en wil jij graag machines
ontwerpen op basis van klantspecificaties?

Wij zijn op zoek naar een proactieve inkoop assistent voor
het actief begeleiden van onze inkoopprocessen.

Sormac B.V.

P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo

T +31 (0)77 351 84 44
F +31 (0)77 320 48 01

Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

E info@sormac.nl
I www.sormac.nl

ELEKTRO-SOFTWARE ENGINEER

Heb jij ervaring met het beschrijven van lijnbesturingen
en het maken van elektrische schema’s en wil je bij een
innovatief bedrijf werken?

FIELD SERVICE ENGINEER

Ben jij service gericht en wil jij onze machines wereldwijd
installeren en onderhouden?

Heb je interesse?
Kijk dan op onze website www.sormac.nl onder “vacatures”.
Je kunt schriftelijk reageren met C.V. aan h.kamps@sormac.nl of
neem voor eventuele vragen contact op met Hugo Kamps op
06 - 42 907 310. We horen graag van je.

18

verenigingen

31
05

Mede en crème-honing

Praktijkmiddag
bij ’t Zoemhukske
in Horst
Imkervereniging Horst en omstreken organiseert op zondag 3 juni een
praktijkmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Dit vindt plaats in ’t Zoemhukske
in Horst en staat in het teken van ‘Wat kun je nog meer doen met honing’.
Sjraar Thijssen en Henk van
Gerwen geven deze middag uitleg
over het maken van crème-honing en
mede. Voor veel imkers is het proces
van honing slingeren bekend, maar
het maken van crème-honing is weer
een ander verhaal. Crème-honing is

makkelijker te smeren dan de vloeibare vorm. Mede is een drank op basis
van honing die in de oudheid al door
de Grieken gebrouwen werd en ook
in veel mythische verhalen voorkomt.
Beiden zijn deze middag te proeven
en eventueel ook te koop.

Oldtimers

Opel Kadett C Club
Wooninitiatief stichting
treffen in Kronenberg geWoon bereikt hoogtepunt
Opel Kadett C Club Nederland organiseert van vrijdag 1 juni tot en met
zondag 3 juni voor de 28e keer het jaarlijkse Opel Kadett C Treffen in
Kronenberg, bij Manege d’n Umswing.

Stichting geWoon uit Sevenum is op het moment druk bezig met de bouw van een energieneutraal huis voor een groep jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dit huis
is gelegen op het woonerf Creemershof in Sevenum, op loopafstand van het centrum. In dit huis
kunnen ze op zichzelf wonen met 24 uur per dag professionele begeleiding. Afgelopen week was het
feest, want het hoogste punt in de bouw werd bereikt. De stichting is een initiatief van ouders die
1,5 jaar geleden hun krachten hebben gebundeld om een nieuwe woonplek te creëren voor hun
kinderen.

Workshops

Reanimatiedag in Horst
Radio 10 organiseert op zaterdag 2 juni de allereerste Somertijd Reanimatiedag. In Horst doet Weijs & Hooft opleidingen mee met deze actie en verzorgt dan een reanimatie instructie op de locatie aan de Bemmelstraat 2 in Horst.
Dj Rob van Someren ondervindt als hulpverlener regelmatig de
gevolgen van een hartinfarct. Om die

Het betreft hier een type van de
Opel Kadett dat gebouwd is tussen
1973 en 1978. Tijdens dit weekend
komen er ongeveer 150 tot 200
hiervan naar het evenemententerrein in Kronenberg. De Kadett C is
uitgebracht in diverse modellen
zoals de Coupé, Sedan (Limousine),
Stationcar (Caravan), City en Aero.
Liefhebbers komen vanuit alle
delen van Nederland, maar ook
Duitsland, België, Groot-Britannië,

reden vindt op 2 juni, in samenwerking met het Rode Kruis, de eerste
Somertijd Reanimatiedag plaats.

De instructie in Horst vindt plaats
vanaf 11.30 uur. Om 12.00 uur zijn de
eerste workshops.

Luxemburg en Denemarken.
Het weekend start op vrijdag
om 13.00 uur, wanneer het evenemententerrein opengaat. Er kan
gekampeerd worden. Op zaterdag is
het terrein open van 08.00 tot 22.00
uur en op zondag is de prijsuitreiking om 14.00 uur. Er worden dan
prijzen uitgereikt voor de mooiste
Kadett C’s van elke type en de eigenaar van de mooiste Kadett C van
de club, ontvangt de wisselbeker.

Meldersloseweg 123 Melderslo

TE KOOP

Wonen én ondernemen?

Alle voorzieningen
begane grond
Loods 144 m2!
Perceel 1500 m2
Goede aansluiting A73
verdieping 4 slaapkamers
vrij gelegen met een hele
ruime achtertuin!

Vraagprijs

€ 379.000.- kk
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Grubbenvorster Avondvierdaagse
Bijna 700 wandelaars deden van woensdag 23 tot en met zaterdag 26 mei mee aan de zevende
Grubbenvorster Avondvierdaagse. Er waren routes uitgezet in het natuurgebied rondom
Grubbenvorst, Lottum en Broekhuizen. Er werden dagelijks afstanden van 5, 10 en 15 kilometer
gewandeld en op zaterdag voor de echte liefhebbers een afstand van 25 kilometer. Lokale ondernemers voorzagen de wandelaars onderweg van groente en fruit. Op zaterdag werden alle wandelaars
verwelkomd met een bloem en hielp wethouder Paul Driessen bij het uitreiken van de medailles.
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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

G-Team Wittenhorst naar
Special Olympics

Wij zijn Lek/Habo, gevestigd in Bodegraven, met een serviceteam in Horst
(standplaats VTI Horst). Als onderdeel van de Lek/Habo Groep zijn wij actief in de
energie- en installatietechniek. Wij verkopen verbrandingsmotoren (WKK’s) met
vermogens tussen de 50 KW en 3,5 MW en verlenen hieraan de volledige service
en onderhoud. Onze klanten zijn o.a. tuinbouwbedrijven, rioolwaterzuiveringen,
zwembaden, ziekenhuizen, en energiebedrijven. Kijk voor een overzicht van onze
mooie projecten op onze website www.lekhabo.nl.

De voetballers en voetbalsters van het G-Team van RKSV Wittenhorst uit Horst gaan op vrijdag 8,
zaterdag 9 en zondag 10 juni naar de Special Olympics in Groenlo in Gelderland. Ieder jaar komen
hier ongeveer 2.500 sporters uit het hele land naar toe om hun sport te beoefenen. Het betreft hier
21 verschillende takken van sport. Naar gelang de aard van hun handicap worden ze ingedeeld in
klasses. Op zaterdag vinden de voorrondes plaats waarbij de indeling in de klasse voor zondag wordt
bepaald.

Verlies Hockeyheren Horst
Door: Hockeyclub Horst
Het einde van het seizoen is in zicht, maar de doelstelling van Horst H1 is nog niet behaald. Daarvoor moeten
er de komende vier wedstrijden punten gepakt worden om handhaving in de klasse af te dwingen.
Zondag 27 mei stond het hoog
geklasseerde Boxmeer op het programma. Horst begon sterk aan de
wedstrijd en nam het initiatief door
binnen een kwartier twee goals te
maken. Na de drinkpauze die nodig
was door het warme weer, liet
Boxmeer zien waarom het team voor
het kampioenschap gaat en scoor-

den de Brabanders twee keer, zodat
het met de rust gelijk stond. Meteen
na de pauze sloeg de wedstrijd om.
Horst kwam niet scherp uit de kleedkamer en maakte veel persoonlijke fouten, waardoor de score snel
opliep naar 8-2. In de laatste 5 minuten liet Horst nog even zijn tanden
zien en kon nog de 8-3 noteren. Net

voordat de storm begon, klonk het
laatste fluitsignaal en gingen de
Horster heren zonder punten terug
naar Horst. Er moeten de komende
wedstrijden dus nog punten gepakt
worden. Om te beginnen moet dat
volgende week gaan gebeuren
in Horst tegen directe concurrent
Tegelen.

LK pony’s en paarden in Lottum
De ruiterclubs van Lottum en Melderslo organiseren samen dit jaar de Limburgse kampioenschappen,
op zaterdag 4 augustus voor pony’s en op zondag 5 augustus voor paarden. De wedstrijden vinden plaats in en
om Rijhal Hoogveld in Lottum.
Hieraan mogen de best geselecteerde combinaties deelnemen en
strijden om de kampioenstitels in de
diverse klassen dressuur en springen.
Hier worden tevens de startbewijzen

verdiend voor afvaardiging naar de
Nederlandse kampioenschappen, welke
enkele weken later in Ermelo gehouden worden. De terreinen komen na
de kampioenschappen beschikbaar als

parkeerplaats tijdens het Rozenfestival.
Tijdens dit ruiterweekend is het
Rozenfestival ook nadrukkelijk aanwezig
op diverse manieren. Toegang tot deze
kampioenschappen is geheel gratis.

Sparta ’18 rondt seizoen af met
overwinning
Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
Het eerste herenteam van Sparta ’18 uit Sevenum kreeg op zondag 27 mei Blerick 1 op bezoek. Met een 1-0
overwinning zette Sparta ’18 een punt achter het seizoen.
Door de zege op Blerick eindigt
de ploeg van trainer Ralf de Haas
met 42 punten op een keurige
vijfde plaats in de tweede klasse
F. Een knappe prestatie voor de
promovendus van afgelopen seizoen.
In de laatste wedstrijd won men dik
verdiend met 1-0 van Blerick, dat

door de zege van Wilhelmina Boys
rechtstreeks degradeert naar de
derde klasse. Jeroen Smits scoorde
in de 86e minuut het enige doelpunt
van de wedstrijd. Daarvoor lieten
de Sevenummers vele kansen
onbenut. Een grote uitslag was
zeker mogelijk geweest. Blerick kon

daar niets tegenover zetten en was
aanvallend onmachtig. Bij Sparta’18
kreeg Tom Spreeuwenberg nog een
publiekswissel. Hij krijgt volgend
seizoen de kans bij VVV-Venlo A1.
De eerstvolgende wedstrijd van
Sparta’18 is op dinsdag 3 juli thuis op
sportpark ‘t Spansel tegen VVV-Venlo.

Wij zoeken…

MOTORMONTEURS
(regio Midden/Zuid Nederland)
Wat ga je doen:

Als motormonteur werk je aan onze verbrandingsmotoren.
Je werkzaamheden en omgeving zijn zeer afwisselend, van het echte
‘ouderwetse’ sleutelwerk tot het oplossen van storingen met de laptop
via de modernste telemetrie verbindingen. Soms zit je een week op
locatie voor een revisie, de andere week heb je drie storingen bij drie
verschillende klanten op één dag of doe je een servicebeurt aan een
grote motor. Bij tuinders of in ziekenhuizen, met de laptop of de momentsleutel… geen dag is hetzelfde!

Wat is herkenbaar voor je:

• je hebt een (V)MBO opleiding/niveau richting motorvoertuigen
of elektrotechniek;
• je hebt kennis van en/of ervaring met (verbrandings-)motoren,
vrachtwagens of personenauto’s;
• je bent leergierig en oplossingsgericht;
• je kan samenwerken terwijl je ook je verantwoordelijheid
zelfstandig kan nemen;
• je bent woonachtig in de regio Horst/Venlo;
• en je wilt de klus graag afmaken dus een 8-tot-17-mentaliteit
past niet bij je.

Wat maakt de functie zo leuk:
•
•
•
•

het is technisch uitdagend, je bent nooit uitgeleerd;
zelfstandigheid en vrijheid om je werk zo goed mogelijk uit te voeren;
eigen servicebus, laptop, smartphone en technisch gereedschap;
diverse opleidings- en daarmee doorgroeimogelijkheden,
zodat jij je kan ontwikkelen en we met elkaar kunnen vernieuwen
en verbeteren.
• uiteraard zijn de arbeidsvoorwaarden goed geregeld.

Wat wil je nog weten, of:

• informeer: bel 0172-619 342 en vraag naar Eelko Kitselaar
• solliciteer: mail je cv met een korte motivatiebrief naar
ekitselaar@lekhabo.nl.
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AVOC-HVC-VCM organiseren
volleybaltoernooi
De volleybalverenigingen van America, Hegelsom en Meterik organiseren dit jaar samen het jaarlijkse
volleybaltoernooi. Dit vindt plaats op zaterdag 9 juni in sportpark Erica in America.

Limburgs tennis
kampioen Joep Mallee
Tennisspeler Joep Mallee uit Grubbenvorst is zondag 20 mei
Limburgs kampioen geworden bij RTC NIP in Roermond tijdens de
District Jeugdkampioenschappen Limburg. Hij is lid van
Tennisclub Grubbenvorst en speelde de finale tegen Steven
Kuypers uit Venlo. De uitslag van de wedstrijd was 7-5, 2-6, 7-6.
Het is de vierde keer dat Joep Limburgs kampioen geworden is.
Eerder won hij in 2011, 2015, 2017 en nu op zijn twaalfde in 2018.

Crist Coppens
VLEESWARENKOOPJE
geldig t/m
zaterdag
2 juni 2018

100 gram Zeeuws spek en
150 gram eiersalade
samen € 3,45

2 pepersteaks € 5,00

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Aanleiding voor de samenwerking is dat de volleybalverenigingen dit jaar het voornemen hebben
om te gaan fuseren tot een nieuwe
vereniging: VC Trivia. Het volley-

baltoernooi is voor zowel de jeugd
als de senioren. Het jeugdtoernooi duurt van 10.00 tot 13.30.
Rond 14.00 uur is de prijsuitreiking.
De senioren starten om 16.00 uur

met hun recreanten-toernooi en
spelen rond 21.00 uur de finale.
Aansluitend vindt er nog een toernooifeest plaats met artiesten uit
de regio.

Fried van Helden-toernooi
in Hegelsom
VV Hegelsom organiseert op zaterdag 9 juni het Fried van Helden-voetbaltoernooi. Het toernooi wordt
gehouden op sportpark Wienus in Hegelsom.
Het toernooi is vernoemd
naar de terreinmeester Fried van
Helden, die altijd het sportpark
heeft verzorgd. Voor de eerste keer
wordt het toernooi niet op eerste pinksterdag gehouden, maar
op zaterdag 9 juni. Deze keuze is

gemaakt omdat de voetbalcompetitie verschoven is.
De elftallen zijn tijdens het toernooi verplicht twee niet-actieve
voetballers en twee dames op te
stellen. Met een maximaal aantal
van twaalf teams, wordt er gestre-

den om de Fried van Helden wisseltrofee. De eerste wedstrijden
worden om 11.00 uur gespeeld en
de finale staat gepland rond de
klok van 17.00 uur. Aansluitend
vindt de prijsuitreiking plaats met
muzikale omlijsting van een dj.

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

Kampioenen bij SV Oxalis
De voetbalpupillen F2 van sportverenigings Oxalis uit Horst wonnen zaterdag 26 mei met 5-6 van
Sporting ST uit Swolgen. Daarmee mogen ze zich tweede helft veldkampioen noemen. Ook de
junioren A1 en de aspiranten C1 maken zaterdag 2 juni kans op het kampioenschap. Aspiranten C1
spelen om 11.00 uur thuis tegen Diosa C1 uit Balgoij. De junioren A1 spelen om 14.00 uur uit tegen
Melderslo A1 in Melderslo. De kampioensreceptie voor A1, C1 en F2 staat gepland voor vrijdag 8 juni
in de kantine van Sportpark ter Horst.
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23e editie

Ruiterfestijn Meerlo rekt
programma op
In Meerlo vindt van donderdag 31 mei tot en met 3 juni op de terreinen van Manege de Megelsprong de
23e editie van het Ruiterfestijn plaats. Tijdens dit festijn zijn 1.500 combinaties in dressuur en springen aanwezig.

Kampioenen korfbal
Melderslo

Om de concurrentie van
Equestrian Centre de Peelbergen en
het Sentower Park in België het hoofd
te kunnen bieden, gooien ze het
Ruiterfestijn dit jaar over een andere
boeg. Het programma is opgerekt van
drie naar vier dagen en er zijn extra
rubrieken voor de jonge paarden

toegevoegd. De tweede springpiste is
extra geprepareerd zodat Meerlo nu
beschikt over twee topgraspistes voor
de springruiters met veel warmingupruimte doordat de derde piste is
vervallen.
Het dressuurprogramma is uitgebreid met extra rubrieken op de

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Meterik
Tel: 077-2300015
077-3526885

donderdagavond op de eb- en vloed
bodems, een subtopwedstrijd op de
vrijdag, para op de zaterdag en een
Bixie-event op de zondag met kür
op muziek voor de allerkleinsten.
Het programma begint iedere dag om
10.00 uur en is alle dagen gratis toegankelijk.

BEKRO
B.V. Van Duren Groenservice
Bronboringen & Bronbemalingen
zoekt nieuwe collega’s!

Door de continue groei in onze uitgebreide klantenkring zijn wij op zoek naar
nieuwe (fulltime en parttime) collega’s die ons team komen versterken.

www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
200 ml

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Pre &
After Sun

en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Autobedrijf

Fer van Lin

Te gebruiken voor en/of na de zon.
Met Aloe Vera en sterk verdunde
mineralen. Heeft geen
UV beschermingsfactor.
Bevat geen kleurstoﬀen.

€ 19

,80

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
or
,75 vo
van € 24
16.00
zaterdag
10.00
- 16.0

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
SV Melderslo F1b is zaterdag 26 mei kampioen geworden.
De wedstrijd tegen De Peelkorf, het team dat ook kampioen kon
worden, begon niet zo goed. Al snel kwamen de dames op een
4-0 achterstand. Maar ze bleven knokken en wisten de achterstand weg te werken naar een 5-5 stand. Hierna kwamen ze toch
weer op achterstand en hoewel ze wel bij konden blijven, lukte
het dit keer niet om de achterstand weg te werken. De wedstrijd
werd verloren met 9-13. Jammer, maar toch kon er gefeest worden. Want door verlies van de mede-koploper in een eerdere
wedstrijd waren ze toch kampioen. Na de wedstrijd werd er met
champagne geproost en gingen de meiden natuurlijk met de
kleren in de douche.

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

Medewerker Hovenier
Zelfstandig Hovenier
Ontwerper
Wat VRAGEN we van JOU?
• Opleiding en bij voorkeur al
ervaring in hovenierswerk
• Man/vrouw
• Fulltime/parttime
• Leeftijd: zo jong/oud als je je voelt
• MBO werk- en denkniveau
• Collegiaal en betrouwbaar
• In bezit van rijbewijs B(E)
• Een goed humeur...

Wat BIEDEN we aan JOU?
• Afwisselend werk (aanleg,
renovatie en onderhoud)
• Continuïteit bij een groeiend bedrijf
met een jarenlange reputatie:
- 9,3 op hoveniernederland.nl
- Tuinkeur-gecertificeerd
- SBB-erkend Leerbedrijf
• Zelfstandig werk in een veilige
omgeving
• Prima arbeidsvoorwaarden

Heb je interesse of wil je gewoon eens een dagje met ons meelopen,
neem dan gewoon contact op via 06 - 29240433
of info@vandurengroenservice.nl
Maasbreeseweg 12B, Panningen
Tel. 077 - 720 19 95
www.vandurengroenservice.nl
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SV Melderslo-
korfbalsters
gelijkspel
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 27 mei
tegen koploper en kampioenskandidaat Bladella 1 uit Bladel.
De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Smagtenbocht in Bladel.
De eindstand was 9-9.
Onder tropisch warme temperaturen en op een glad veld van de bui
die Bladel vlak voor aanvang van de
wedstrijd trof, begon SV Melderslo
erg sterk aan de wedstrijd. Binnen
een kwartier stond de ploeg op een
0-3 voorsprong. Na een time-out aan
de kant van Bladella kwam de ploeg
echter terug in de wedstrijd. Ze wist
weer op gelijke hoogte te komen
en deze vast te houden tot aan de
rust. Bij een stand van 4-4 gingen
de teams de kleedlokalen in. Na rust
bleef het gelijk tegen elkaar op gaan.
SV Melderslo verdedigde nu wat beter

dan tijdens de eerste helft, maar had
het aanvallend moeilijker. Toch stond
de ploeg haar mannetje tegen de
koploper en kampioenskandidaat
van de Overgangsklasse. Er vielen
geen gaten groter dan één doelpunt. Na een 9-8 achterstand wist
SV Melderslo in de slotfase via een
strafworp de 9-9 te maken. Enkele
spannende minuten later klonk het
eindsignaal en kon de ploeg één dik
verdiend punt mee naar huis nemen.
SV Melderslo behoudt hiermee met
nog één wedstrijd te spelen de derde
plaats in de overgangsklasse.

Tegen Belfeldia

SV Melderslo 1 sluit
seizoen af met nederlaag
Door: voetbalvereniging SV Melderslo 1
Het eerste herenteam van SV Melderslo mocht op zondag 27 mei aantreden in een thuiswedstrijd aantreden
tegen Belfeldia 1 uit Belfeld. De laatste wedstrijd van het seizoen werd verloren met 0-1.
De wedstrijd begon een half uur
later door onweer dat boven het
sportpark hing. Vanaf het startsignaal
begon Melderslo met een aantal kansen. Jeroen Gubbels had een paar kansen, maar kon er geen benutten. In de
25e minuut was het een heerlijke
voorzet die door Bart Verheijen goed
ingeschoten werd. De keeper van
Belfeldia zorgde met een fabelachtige
redding dat deze bal er niet invloog.
Melderslo was de bovenliggende partij
de eerste helft, maar kwam helaas
niet tot scoren. Het begin van de
tweede helft begon hetzelfde als de
eerste. In de 48e minuut werd een bal

van de doellijn van Belfeldia weggerost nadat Jeroen Kallen deze binnen
wilde werken.

Met moeite een
paar kansjes
Al snel in de tweede helft liep
Belfeldia tegen een rode kaart, omdat
een verdediger met gestrekt been
Stein Vullings vloerde. Dan zou je
denken dat Melderslo gebruik maakt
van de ruimtes die het dan krijgt.
Het tegenovergestelde gebeurde:
Belfeldia werd sterker. Dit resulteerde
in de 60e minuut voor een goede

kans voor Belfeldia, maar keeper Dick
van de Lisdonk wist deze bal nog
te keren. Drie minuten later kwam
Belfeldia door mooi combinatievoetbal door de defensie van Melderslo
en zodoende kwam de 0-1 op het
scorebord. Melderslo probeerde het
wel nog, maar kreeg met moeite
een paar kansjes. Tussen de 65e en
90e minuut werden Jeroen kallen,
Rick Spreeuwenberg, Rob Driessen
en grensrechter Peter Kallen onder
luid applaus nog gewisseld vanwege
de bewezen diensten van afgelopen
jaren. Zij doen allen een stapje terug
voor de nieuwe generatie.

Tegen RKSV Minor

Hovoc 6.1 kampioen
Zuid Nederland
Door: volleybalvereniging Hovoc
De volleybaldames van Hovoc 6.1 uit Horst zijn zaterdag 26 mei in
Eindhoven tijdens de regiofinale in Eindhoven kampioen geworden van
Zuid Nederland.
Floor Boesen, Daniek Lemmen,
Fleur Houwen, Janne Peeters en
Meike Bouwmans wisten zonder een
set te verliezen de regiofinale te winnen. In de finale moest Hovoc aantreden tegen Flamingo’s uit Gennep.
De spanning was zichtbaar bij beide
teams. Ook bij de meegereisde supporters liep de spanning hoog op.
Uiteindelijk wist Hovoc in twee sets
de finale verdiend te winnen.
De 24 beste teams van Zuid
Nederland in niveau 6 streden in het
indoor sportcentrum Eindhoven om
de wisselbeker en titel. Hovoc kwam

eenvoudig door de groepsfase,
waarna de kwartfinale tegen Bedovo
ook een makkelijke prooi werd.
Tijdens de halve finale, gespeeld
over twee wedstrijden tegen Vollan
en Peelpush, werd de tegenstand
flink opgeschroefd. Toch wist Hovoc
door geconcentreerd en verzorgd
spel beide wedstrijden te winnen.
Door deze overwinning plaatsten
de meiden van Hovoc 6.1 zich voor
de Nederlandse kampioenschappen, die op zaterdag 2 juni worden
gespeeld in het indoor sportcentrum
te Eindhoven.
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Wittenhorst onderuit in
Nuth bij laatste wedstrijd
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste herenteam van Wittenhorst in Horst trad zondag 27 mei in een uitwedstrijd aan tegen RKSV Minor
uit Nuth. Ze verloren de laatste wedstrijd van het seizoen met 3-1.
Wittenhorst begon in Zuid-Limburg
vrij goed, het creëerde enkele goede
kansen. Het zag er toen naar uit dat
Wittenhorst zou gaan scoren. Vooral
de mogelijkheden die Rob Zanders kon
uitspelen waren bijna succesvol. Echter
in de 21e minuut moest Rob jammer
genoeg het veld verlaten wegens een
blessure. Vanaf dit moment nam Minor
het heft in handen en kon enkele
minuten later zelfs de 1-0 op het scorebord brengen. Wittenhorst kon maar
moeilijk terugkomen. Pas in de laatste
minuten van de eerste helft was de
kans aanwezig om de gelijkmaker te
scoren. Het lukte ook niet toen Marco

Daniels een lange aanval bijna wist te
verzilveren.

Wittenhorst keek
tegen achterstand aan
Na de pauze werd de stand al snel
door Minor op 2-0 gebracht. Eigenlijk
uit het niets keek Wittenhorst tegen
deze achterstand aan. Invaller Bram
Rubie kwam in het veld en had enkele
keren een aandeel in een goede aanval. In de slotfase profiteerde Danny
Bongers van een mooie steekbal en
dit betekende de 2-1. Met alle macht
werd er gestreden voor de gelijk-

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

maker. Het was al duidelijk dat de
voorwaartsen van Wittenhorst deze
middag moeilijk konden scoren.
De gelijkmaker had in deze fase al
lang moeten vallen, maar zoals het
vaak gaat profiteert de tegenstander.
Uit een snelle counter was het achterin
bij de Horstenaren open huis, 3-1.
Hiermee was het gedaan.
Een moegestreden Wittenhorst kon
het gewenste gelijkspel niet bewerkstelligen. Chevremont kon het op
eigen kracht niet afmaken en verloor
van Deurne. Dit betekent dat toch
Chevremont met de laatste periodetitel aan de haal gaat.

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

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

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Korfbalsters E1 SV Lottum kampioen
Door: korfbalvereniging SV Lottum
Voor de derde keer dit seizoen zijn de meiden van de E1 van korfbalvereniging SV Lottum er in
geslaagd kampioen te worden. Na een spannende wedstrijd op het Melderslose sportpark op zaterdag
26 mei tegen SV Melderslo E2, die met 8-4 gewonnen werd, kon het kampioenschap van de tweede
helft van de veldcompetitie gevierd worden samen met leidster Mieke en het meegereisde publiek.

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

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

www.hadecollection.nl

Hegelsom weet zich te
handhaven
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Hegelsom speelde de laatste wedstrijd van deze competitie zondag 27 mei thuis tegen DEV-Arcen 1.
Voor Hegelsom was het zaak thuis een overwinning te boeken om te voorkomen dat men afhankelijk was van
uitslagen elders. Dat lukte met 2-0.
Hegelsom ging vanaf het eerste
moment op zoek naar de 1-0 maar
creëerde pas in de 12e minuut haar
eerste grote mogelijkheid. Vrij voor de
keeper wist Guido Kauffeld deze niet
te verzilveren. De bal ging tergend
langzaam voorlangs. Na ongeveer een
half uur was de eerste grote kans er
voor DEV-Arcen en tot opluchting van
Hegelsom werd deze gemist. Er was
maar één ploeg die voor de winst
wilde gaan en dat was Hegelsom.

DEV-Arcen beperkte zich tot het niet,
of minimaal verliezen. Rust, 0-0.
Er waren weinig mogelijkheden
over en weer, maar in de 70e minuut
was er een grote mogelijkheid voor
Djen Verkoelen die van dichtbij helaas
faalde. De druk van Hegelsom werd
echter steeds groter en dit werd in de
73e minuut beloond door een treffer
van Rik Linders. Hij liet de doelman
van DEV-Arcen kansloos op zijn inzet,
1-0. Weer 2 minuten later werd de

wedstrijd al definitief beslist door een
doelpunt van Guido Kauffeld. Hij verraste de doelman met een afstandsschot in de verre hoek. De wedstrijd
was gespeeld daar DEV met niet meer
dan drie doelpunten mocht verliezen
en dus logischerwijze voor 100 procent
verdedigen ging.
Hegelsom wist dat het met een
overwinning verzekerd was van nog
een seizoen vierde klasse en speelde
daarop de wedstrijd gecontroleerd uit.

Wij zoeken voor onze vestiging in Venray:

monteur
leerlingmonteur
zaterdag / vakantiehulp
Uw werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit:

reparatie-onderhoud-keuren van:

Leen van Rens winnares Nel Arts
Damestoernooi
Door: Jeu de Boules Club Horst
De voorronden van het Nel Arts Damestoernooi, georganiseerd door Jeu de Boules Club Horst,
vonden plaats op donderdag 24 en vrijdag 25 mei. Onder schitterende omstandigheden deden
71 dames mee. De beste 32 speelsters mochten op zondag 27 mei terugkomen om de finale te
spelen. Het werden vier spannende wedstrijden en uiteindelijk waren het drie dames die alles
hadden gewonnen. Met meer plusboules werd Leen van Rens eerste gevolgd door Lee Ann van den
Wollenberg en derde werd Liny van Rens.

Damen Hydrauliek
met vestigingen in
Best, Elsloo
en Venray,
is gespecialiseerd
in de in- en
verkoop en
reparatie en
onderhoud van
hydraulische laaden loskranen,
afzetinstallaties,
meeneemheftrucks,
kippers, cilinders
en pompen.

HIAB Autolaad- en loskranen
Meeneem heftrucks
Afzetsystemen
Wij bieden een uitdagende job met een goed
salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor meer bedrijfsinformatie:
www.damenhydrauliek.nl
Bent u geïnteresseerd, mail dan uw cv naar:
venray@damenhydrauliek.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Wim Nijsen (0478-511333), of loop even bij
ons binnen bij de Energieweg 22 in Venray.
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Onderzoek KNVB

Commotie bij wedstrijd Meterik
De wedstrijd tussen RKSV Meterik en Kwiek Venlo, die op zondag 27 mei in Meterik gespeeld werd, is vroegtijdig beëindigd nadat een speler van Kwiek het publiek in rende en er commotie ontstond. De KNVB heeft een
onderzoek ingesteld naar de ongeregeldheden.
“De speler van Kwiek in kwestie was de hele wedstrijd al opgefokt”, vertelt Ico Scheffer, voorzitter
van RKSV Meterik. In de laatste paar
minuten van de wedstrijd ontving de
speler een rode kaart, nadat hij twee
keer een gele kaart had gekregen
voor natrappen. “Toen er een opmer-

king vanuit het de bezoekers volgde,
liep hij het publiek in met de intentie
om iemand tegen de grond te werken. Hierop volgden de spelers van
Kwiek die hem eerder assisteerden
in plaats van tegenhielden. De ontstane commotie was kortstondig, 1
á 2 minuten. Het was voornamelijk

wat scheldwerk en enkele tikken en
duwen, maar er zijn geen gewonden
gevallen.” De wedstrijd is stilgelegd
met een score van 4-3 in het voordeel
van Meterik. Scheffer: “Voor ons hoeft
de wedstrijd niet hervat te worden.
Verder onderzoek ligt momenteel bij
de KNVB.”

Nog kans op promotie Oxalis
Door: korfbalvereniging Oxalis
Het beloofde een warme wedstrijd te gaan worden voor Oxalis 1 op zondag 27 mei. SVO 1 stond in Ooij op het
programma. Einduitslag was 7-15.
Oxalis ging goed van start en
zorgde ervoor dat SVO geen kans
maakte in de beginfase van de wedstrijd. Oxalis had echter moeite haar
gecreëerde kansen te verzilveren en
na een kwartier gespeeld te hebben
stond er maar een magere 0-4 op het
scorebord. SVO maakte van dit zwakke
moment van Oxalis gebruik en wist de
stand in 5 minuten bij te trekken naar
3-4. Voor rust vergrootte Oxalis nog haar
voorsprong naar 3-6, maar het moest

de dames nu toch wel duidelijk zijn
dat ze niet weer in mochten zakken. In
de tweede helft had Oxalis nog steeds
moeite SVO uit de wedstrijd te spelen.
Het eerste kwartier bleef het nog gelijk
op gaan wat resulteerde in een score
van 6-7. Vanaf dat moment ging er
eindelijk een knop om bij de dames en
werd het vertrouwen terug gewonnen.
De korf werd met regelmaat gevonden,
wat ook een relaxter spelend Oxalis
opleverde. De voorsprong werd dusda-

nig dat SVO in de slotfase van de wedstrijd geen kans meer maakte. Na 70
minuten speeltijd stond er 7-15 op het
scorebord in het voordeel van Oxalis.
Met deze winst maken de dames nog
kans op promotie. Zondag 3 juni zal het
er om gaan spannen. Dan speelt Oxalis
om 12.30 uur thuis tegen Celeritas (S)
1, die de tweede plaats inneemt op de
ranglijst. Bij winst mag Oxalis 1, net als
in de zaal, volgend jaar ook op het veld
uit gaan komen in de overgangsklasse.

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.

www.poetszorg.nl

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

Tel. 06 14 82 72 00

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Vier kampioenen
voor De Schutroe
Door: handboogsportvereniging De Schutroe
Handboogsportvereniging De Schutroe uit Horst was zaterdag
26 mei met vier schutters vertegenwoordigd op de bondskampioenschappen 25 meter 1 pijl in Schijndel. Na de eerste 25 pijlen was de
spanning om te snijden. Uiteindelijk hebben de hierop volgende
25 pijlen de doorslag gegeven. Rene Thijssen scoorde in klasse 5
415. Nick Koenen in klasse 4 score 415. Yvonne van Soest werd
kampioen in klasse 6 met een score van 398. Wil van der Coelen
klasse 4 werd kampioen met de hoogste dagscore van 460.

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

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

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Logistiek medewerker
Inhoud van de functie:

Wat bieden wij:

Je taken omvatten alle voorkomende werkzaamheden
op de afdeling logistiek. Je doet dit zelfstandig en in
teamverband. Mede door jouw handelwijze komen
de goederen onbeschadigd, compleet en tijdig bij de
klant aan.

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

Meerdere medailles
voor Hosema op LK
Door: turnvereniging Hosema
De dames van turnvereniging Hosema uit Horst aan de Maas brachten
in het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 mei een bezoek aan de
Limburgse kampioenschappen turnen dames in Hoensbroek. In totaal
namen ze achttien medailles mee naar huis.

Eisen:
Voor deze functie is het belangrijk dat je een
proactieve en flexibele werkhouding hebt. Je levert een
belangrijke bijdrage aan het teamverband. Dit vereist
een collegiale en coöperatieve houding en goede
communicatieve en sociale vaardigheden. Je werkt
nauwgezet, kunt goed communiceren, denkt mee en
hebt een resultaatgerichte instelling.

Functie-eisen:
- Heftruck certificaat
- Reachtruck certificaat is pre

Geïnteresseerd?
Schriftelijke sollicitaties met motivatie en cv t.a.v. Emiel Jakobs naar
sollicitatie@metalwire.com. Overige informatie is te vinden op www.metalwire.com.

Dertien meiden van Hosema
turnden op zaterdag de finale van
de Limburgse kampioenschappen
Meerkamp. Ze kwamen in actie op alle
vier de onderdelen; brug, balk, sprong
en vloer. Ondanks de hitte in de turnhal hebben de meiden netjes geturnd
en goed gepresteerd. In de meeste
categorieën lag het niveau dicht bij
elkaar, wat zorgde voor spannende
uitslagen. Hosema ging naar huis
met twee bronzen plakken die met
trots gedragen worden door Kim van
Kempen en Guusje Driessen.

Daarnaast konden de dames zich
op deze dag plaatsen voor de districtsfinale van Zuid Nederland. Tijdens
deze finale strijden de beste turnsters
uit de provincies Limburg, NoordBrabant en Zeeland tegen elkaar.
Negen turnsters plaatsen zich hiervoor. Op zondag turnden 23 dames
één of meerdere toestelfinales.
Per toestel werd met de beste acht
turnsters van Limburg gestreden voor
een felbegeerde plaats op het podium
en de titel Limburgs kampioen op het
betreffende toestel.
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Basisschooljeugd

Blokfluitopleiding
Harmonie Unie
Harmonie Unie in Sevenum start in het nieuwe schooljaar met een
blokfluitopleiding. De lessen zijn bedoeld voor kinderen van groep 3 en
hoger van de basisschool.
De blokfluitopleiding wordt verzorgd door Koninklijke Harmonie
Unie Sevenum en bereidt kinderen voor op het bespelen van een
blaasinstrument of slagwerk. Aan het
einde van de opleiding is er de

mogelijkheid om enkele proeflessen
te volgen op een vervolginstrument
en eventueel doorstromen naar de
Hafa muziekopleiding. Neem voor
meer informatie contact op met
opleidingen@harmonieunie.nl

Festival

Bockstock Swolgen
In Swolgen vindt vrijdag 1 en zaterdag 2 juni het jaarlijkse festival
Bockstock plaats. Het evenement vindt beide dagen plaats in de
feesttent aan de Donkstraat in Swolgen.
Op vrijdag wordt om 20.00 uur
afgetrapt met een Duitse avond.
Het duo dJ Afroroei draait Duitste hits
en met ‘bierpulschuiven’ kunnen pullen bier gewonnen worden.
Zaterdagmiddag is het de
beurt aan de jeugd van Swolgen.
In samenwerking met de jeugdcommissie van Sporting ST is er

een spellenmiddag georganiseerd
met onder andere bubbelvoetbal.
Zaterdagavond treedt vanaf 20.00
uur de coverband Black Cadillac op.
Black Cadillac is een band met alleen
jonge muzikanten. Op het repertoire
staan herkenbare popsongs uit verleden en heden. Dj Timmie sluit traditiegetrouw de avond weer af.

Documentaire en
fotoboek Horst aan
de Maas 800
De hele gemeente Horst aan de Maas staat in 2019 in het teken van
800 jaar geschiedenis in Horst aan de Maas. Werkgroep fotografie en
film wil een documentaire maken met daarin nog oude en nooit eerder
vertoonde foto’s uit alle kerkdorpen in de gemeente.
Deze documentaire wordt in
2019 het hele jaar vertoond op een
aantal evenementen die overal in de
gemeente plaatsvinden. De werkgroep is zodoende op zoek naar
oude foto’s, dia’s, films en video’s.
Bij genoeg materiaal wordt ook een
boekwerk uitgegeven waarin een
aantal foto’s van ieder kerkdorp
wordt opgenomen.

De leerlingen van basisscholen
en voortgezet onderwijs is gevraagd
om een werkstuk te maken over hoe
zij denken dat de toekomst van hun
kerkdorpen er uit ziet. Ook een aantal van deze werkstukken zal in de
documentaire en het boek worden
opgenomen.
Kijk voor meer informatie op
www.horstaandemaas800.nl

Zangvereniging Egelsheim
op concertreis
Gemengde Zangvereniging uit Egelsheim uit Hegelsom organiseert op maandag 2 juli een
openlijk te bezoeken repetitie-avond in parochiehuis Debije. Het is de laatste voor de
zomervakantie. Ze laten dan horen wat ze tijdens de concertreis naar het Weserbergland in Duitsland
van donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei hebben gezongen. Het koor gaf daar drie
uitvoeringen: een optreden in de ‘Muschel’ op het Weinfest in Horn-Bad Meinberg, opluistering van
de Hoogmis in de Pfarrkirche St. Martin in Bad Lippspringe en een concert ter gelegenheid van het
775 jarig bestaan van Stadt Nieheim.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Het energielabel verplicht
bij verkoop van je huis
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z., bestuurslid NVM Limburg
Als je je woning gaat verkopen, ben je verplicht om een energielabel te laten maken van je woning.
Het invoeren van het energielabel heeft een lange aanloop nodig gehad. Al sinds 2008 hebben we in Nederland de
verplichting om een energielabel bij verkoop en verhuur te leveren. Omdat de regeling in de praktijk niet werkte,
is deze in 2010 herzien, wat geleid heeft tot het huidige energielabel, dat uiteindelijk is ingevoerd in 2015.

MV St. Hubertus

Talentenspektakel
The Voice of Hegga
Muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom organiseert jaarlijks
een talentenspektakel. Dit jaar is het thema The Voice of Hegga:
The Battles en vindt het festival plaats op zondag 3 juni vanaf 14.30 uur
in Zaal Debije in Hegelsom.
Het spektakel wordt ieder jaar
opgezet om leerlingen een kans
te geven om op een podium te
laten horen wat ze het afgelopen
jaar geleerd hebben. Kinderen
van groep 4 en 5 van basisschool
Onder de Linde, leerlingen van
MOS (Muziek op School) en leerlingen van de muziekopleiding
van St. Hubertus zijn opgedeeld in
bands waarmee ze samen, spe-

ciaal gearrangeerde popnummers instuderen. Hierbij kregen ze
enkele workshops van ervaringsdeskundigen uit eigen dorp, speciaal gericht op het samenspelen in
het band en het optreden op een
podium. Naast deze optredens zijn
er ook optredens van jeugdfanfare
St. Hubertus en Nienke Wijnhoven,
de Horster finaliste van The Voice of
Holland.

Iedereen in Nederland heeft begin
2015 een voorlopig energielabel van
de Rijksoverheid ontvangen. Mocht u
het bericht kwijt zijn
geraakt en toch benieuwd zijn naar
uw voorlopige label, dan kunt u
dit opvragen via de website
www.zoekuwenergielabel.nl
Overigens hoeft u zolang u niet
van plan bent te gaan verkopen of
verhuren, niets met dit label te doen

en bent u ook niet verplicht om een
definitief energielabel te laten
maken. Dat ligt anders als u wel gaat
verkopen of verhuren, u gaat dan naar
www.energielabelvoorwoningen.nl
en kunt aldaar met de DigiD-code een
definitief energielabel aanvragen.
Wacht hier bij verkoop of verhuur ook
niet te lang mee, want inmiddels wordt
er door de Inspectie Leefomgeving en
Transport op toegezien en riskeert u een
boete van meer dan 400 euro. Met een
label dat voor enkele tientjes aan te
vragen is, adviseer ik om dat risico niet
te lopen.
Langzaam merken wij ook in de
koopwoningmarkt dat consumenten
vragen naar het energielabel. Niet gek
want afhankelijk van uw gedrag kan
een klasse omhoog betekenen dat u een
10 procent lagere energierekening heeft.
Uiteraard levert het u ook gewoon een
comfortabele en behaaglijke woning op.

Een eigenaar die kiest voor
het verduurzamen van zijn woning en
hiermee dus een of meerdere klassen
omhoog gaat, kan gebruik maken van
diverse energiesubsidies (denk bijvoorbeeld aan de investeringssubsidie
duurzame energie of de duurzaamheidslening van het Limburgs Energie
Fonds opgezet
door de Provincie Limburg).
Op www.energiesubsidiewijzer.nl
kunt u alle regelingen nog eens rustig
teruglezen. Als makelaar adverteren
wij tegenwoordig in onze brochures
en op Funda ook met het definitieve energielabel voor een woning.
Kiezen wordt zo steeds makkelijker.

www.intermakelaars.com
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Ruiterfestijn Meerlo

Open dag Kasteel Huys ter Horst

Buurttoernooi

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Manege de Megelsprong Meerlo

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst

Tijd: 10.00-23.00 uur
Organisatie: Sparta ’18 Sevenum
Locatie: Sportpark ’t Spansel Sevenum

Russische avond

Melderse Bruist rommelmarkt

Kinderconcert

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Vrienden van Museum de Kantfabriek
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 16.00-18.30 uur
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: Junior-aula Dendron College Horst

Ruiterfestijn Meerlo

Gember by Night

Open tuin

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Manege de Megelsprong Meerlo

Tijd: 18.30-22.00 uur
Organisatie: GEMBER
Locatie: Zeesweg 26, Sevenum

Tijd: 11.00-17.00
Organisatie: Fam. Jenniskens
Locatie: Kogelstraat 41, Hegelsom

Opel Kadett C Club meeting

Muzikale Ontmoeting

Open tuin

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Manege d’n Umswing Kronenberg

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: cultureel centrum ’t Gasthoês Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Fam. Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58, Lottum

Kantkloscafé

Jubileumconcert
‘Can’t Stop This Feeling’

Opel Kadett C Club meeting
prijsuitreiking

Tijd: 20.00-23.00
Organisatie: Vocal Connexion
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Manege d’n Umswing Kronenberg

Friday Night: Jop Cox

Feestavond VC Set Up

‘Wat kun je nog meer met honing’

Tijd: 22.00-02.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: De Leeuwerik 33, Meerlo

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Imkervereniging Horst en omstreken
Locatie: ‘t Zoemhukske Horst

Opel Kadett C Club meeting

Melderse Bruist Duitse feestavond

The Voice of Hegga: The Battles

Tijd: 08.00–22.00 uut
Locatie: Manege d’n Umswing Kronenberg

Tijd: 20.30 uur
Locatie: MFC de Zwingel Melderslo

Tijd: 14.30 uur-17.30 uur
Org: Muziekvereniging Sint Hubertus Hegelsom
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Ruiterfestijn Meerlo

High School Musical

Tijd: 10.00 uur
Locatie: manege De Megelsprong Meerlo

Tijd: 23.00-04.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

za
02
06

Dag van de Bouw

Geldig t/m 05-06-2018

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: voormalig St. Theresiaklooster Meterik

zo
03
06

Mega Rommelmarkt
Tijd: 08.30 uur
Locatie: Peeldijkje Horst

wo
06
06
do
07
06

Bijensymposium 3.0
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Toverland, Sevenum

Handwerkcafé
Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst

Iedereen kan meedoen

Ruiterfestijn Meerlo

Oudergroep dyslexie

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Burger Advies Raad Horst aan de Maas
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Manege de Megelsprong Meerlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Reach Up
Locatie: Van Vlattenstraat 167, Sevenum

Kleur bekennen met draadjes

Wandeling in het Schuitwater

Tijd: 13.00-16.30 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

Roosjes en kusjes!
Anjer ‘Pink kisses’
Vol knop en bloem.

p.st.: € 1,99, 3 st.:

450

Alle rozen Stam-, perk-,
bodembedekkende, Engelse- en
klimrozen.

Alle soorten
en maten.

-20%

Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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In Museum De Locht in Melderslo vinden zaterdag 2 en zondag 3 juni twee muzikale optredens plaats.
Op beide dagen is het museum geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

America
zondag

Heilige mis

11.00

Huisarts en apotheek

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
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
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
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

Harmonie-Orkest Noord-Limburg
verzorgt zaterdag 2 juni vanaf
14.00 uur een concert van twee keer
45 minuten. Een dag later is het de
beurt aan het Horster Mannenkoor.
Het mannenkoor, dat onlangs een

wanddoek voor de kiosk van het
museum schonk, brengt vanaf
13.30 uur een luchtig, zomers programma in twee blokken met in
totaal elf werken. Op deze dag worden er in het museum ook diverse

ambachten gedemonstreerd. Via de
traditionele veilingklok worden biologische groenten geveild die in de
eigen kas zijn geteeld.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Lenteconcert in Tienray
Gemengd Koor Tienray organiseert op zaterdag 9 juni een lenteconcert. Het vindt plaats in het parochiehuis
aan de Bernadettelaan in Tienray en begint om 20.00 uur.
Voor dit lenteconcert hebben ze
ook andere koren uitgenodigd. Zo doet
Vocalgroup Cantarello uit Melderslo
mee. Deze groep bestaat ruim dertig
jaar, bestaat uit alleen maar dames en

in 2015 hebben ze als achtergrondkoor
opgetreden in de show van Jinek. Ook
Vocal Connexion uit Sevenum doet
mee en die bestaan dit jaar vijftig jaar.
Derde toevoeging is smartlappenkoor

Huur Os uit Grubbenvorst. Deze club
bestaat veertien jaar en de zangers
worden begeleidt door drie accordeonisten, één gitarist en één percussionist.

Walk&Talk bij BiblioNu Horst
BiblioNu Horst organiseert op dinsdag 5 juni een Walk&Talk bijeenkomst met als thema Tips voor je zoektocht
naar werk, zodat je met een koffer vol ideeën naar huis gaat’. Inloop is vanaf 09.00 uur, de bijeenkomst start om
09.30 uur.
Tijdens de bijeenkomst worden
deelnemers uitgenodigd om via een
korte pitch zich zelf voor te stellen.
De pitch geeft in ieder geval antwoord op de volgende vragen: wie
ben je, welke oplossing bied je, wat
voeg je toe (wat zijn de voordelen

voor de ander) en wat zoek je?
Daarna worden er tips gegeven aan
andere deelnemers. Door het uitwisselen van ervaringen en tips gaat
men met een koffer vol ideeën naar
huis om mee aan de slag te gaan.
Deelnemers kunnen bij een

Walk&Talk hun sollicitatie-ervaringen
delen met elkaar, contacten leggen en suggesties krijgen en geven
die helpen in de zoektocht naar een
geschikte baan.
Deelname is gratis en aanmelden
kan via cdriessen@biblionu.nl

Venray

Melderslo

Meterik

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
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

Swolgen

Sevenum

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Medische Muziek in Museum De Locht
zorg

kerkdienst

18.00

Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
1 t/m 3 juni 2018
Heldens-in’t Zandt tandartsen
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44
4 t/m 7 juni 2018
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie
heeft in ruim 30 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche.
Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan
klanten door geheel Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van
graafmachines en wielladers.In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team
van ruim 50 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van de modernste machines
enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van onze afdeling engineering zijn wij op zoek naar een enthousiaste en
gemotiveerde:

Engineer M/V Fulltime
Takenpakket:
• tekenen/construeren van uitrustingsstukken
in Autodesk Inventor.
Functie-eisen:
• in bezit van HTS werktuigbouwdiploma;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• goede contactuele eigenschappen;
• flexibele en proactieve houding;
• bereidheid tot het volgen van cursussen.

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

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een marktconform salaris heeft Eurosteel
een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf.
Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.
Sollicitaties:
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met dhr. Wilbert Linssen (technisch
manager). U vindt ook meer informatie over
de vacatures op www.eurosteel.nl/vacatures

Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide CV ontvangen wij graag voor 15 juni.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl

4K

ULTRA HD

SMART

1799,-

ULTRA HD

4K

’’ m
55 c
9
13

GRATIS
BEZORGD!

-/-

NU

*

1399,-

GRATIS
BEZORGD!

-/-

895,*

• 55" (139 cm)
• 4K Ultra HD
• High Dynamic Range (HDR)
• TRILUMINOS-display
• 4K HDR Processor X1
• MotionFlow XR

UHD TV / KD55XE9005

6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

• A+++ -30% • 1 - 8 kg • VarioPerfect • 1400 t/pm
• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

649,-

*

WASMACHINE / WAT28491

595,-

NU

• Volledig integreerbaar • A+ • 12 couverts • 46 db

INBOUW VAATWASSER / SMV45AX00

!

• Hetelucht • 900 W magnetron • 44 liter
• 5 magnetronstanden met inverter techniek

879,-

• A+++ -10% • 1 - 6 kg • 1400 t/pm • EcoSilence Drive

WASMACHINE / WAN28090

495,-

495,-

UW BOSCH
SPECIALIST
IN DE REGIO!

859,-

e
t
s
e
b
e
d
Ook d deals!
e
o
g
t
i
w

O
H OK
O
R
ST

COMBI-MAGNETRON / CMA583MS0

599,-
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• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• Precision Black • HDR 1000
• Smart TV met Smart Hub

NU

504,-

INRUILKORTING

UHD TV / QE55Q6F

1195,-

604,-

INRUILKORTING

Tummers
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* Na € 50,- cashback via Bosch

