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Het nieuwe college van Horst aan de Maas kent naast de ervaren krachten Birgit op de Laak en Bob Vostermans, drie nieuwkomers: Han Geurts (CDA), Eric Beurskens
(Essentie) en Thijs Kuipers (D66+GroenLinks). Vraag je ze waar ze het meeste naar uitkijken, dan is het antwoord eensgezind: “gewoon aan de slag gaan.”

Van de drie nieuwe wethouders
is Eric Beurskens (56) degene met
de meeste politieke ervaring. Sinds
1998 maakt hij deel uit van de
gemeenteraad. Eerst voor de VVD
en later voor Essentie. “Ik ben in het
verleden al vaker benaderd met de
vraag of ik wethouder wilde worden.
Ik vond toen dat ik er nog niet
geschikt voor was. Nu heb ik meer
levenservaring en een groot netwerk
waar ik meer uit kan halen. Natuurlijk
is er een verschil tussen het werk van
een raadslid en een wethouder. Als
wethouder kun je niet alleen maar
van alles roepen, je moet het echt
gaan doen. Het voordeel is dat ik weet
hoe het er in de raad aan toe gaat.
De afgelopen maanden heb ik vooral
goed gekeken en geluisterd hoe het
werkt in het bestuurlijke wereldje.”
Thijs Kuipers (45) is in het
verleden onder meer werkzaam
geweest als directeur van openbare
bibliotheekorganisaties. “Ik heb

dus ervaring met besturen in de
publieke sector en zet me daar graag
voor in. Ik voel me sowieso meer
een bestuurder dan een politicus.
D66+GroenLinks is gegroeid tot
een club met veel jonge, energieke
mensen. Ik ben blij dat we nu de
kans krijgen om mee te besturen.
Dat ik tijdens de verkiezingen als
kandidaat-wethouder naar voren
werd geschoven, ging eigenlijk heel
natuurlijk. Het was niet out of the
blue.”

Een plek in
de gemeenteraad
“Nou, dat was het voor mij wel”,
reageert Han Geurts (46). “Ongeveer
drie kwart jaar geleden werd ik
gebeld of ik eens wilde komen praten.
Ik dacht: dat gaat over een plek in de
gemeenteraad. In het derde gesprek
bleek dat ze me wilden vragen voor
het wethouderschap. Ik zei: daar

heb ik helemaal geen opleiding voor
gehad. Die bleek er ook niet te zijn”,
lacht hij.
Om zich op zijn nieuwe taak
voor te bereiden, heeft Geurts onder
andere een dag meegelopen met
gedeputeerde Ger Koopmans en veel
gesproken met andere wethouders.
Ook Kuipers heeft zich de afgelopen
maanden goed voorbereid op zijn
nieuwe taak. “Ik heb gemerkt dat
ik nu heel anders de kranten lees
en anders luister naar gesprekken
met familie en vrienden. Ik heb de
wijsheid niet in pacht, ik vind het
daarom ook belangrijk om contact te
zoeken met onze buurgemeenten.
Ik vind het belangrijk om te handelen
met de langere termijn in gedachten
en tegelijkertijd ook daadkrachtig te
zijn. In mijn portefeuille zitten enkele
uitdagende zaken zoals handhaving,
jeugdzorg en de ontwikkeling van het
duurzaamheidsprogramma. Keuzes
maken is niet altijd makkelijk en ik zal

ook tegenwind krijgen. Ik ga moeilijke
beslissingen echter niet uit de weg en
zal daarbij het collectief in gedachten
houden.”
Ook Beurskens maakt zich sterk
voor een langetermijnvisie. “Ik wil als
wethouder wel wat slagen kunnen
maken. Daarnaast hoop ik dat mezelf
te blijven: open en aanspreekbaar.”
Dat vind ook Geurts belangrijk:
“Mensen mogen me als wethouder

altijd aanspreken en me aan de jas
trekken als het nodig is, ik ga me niet
verstoppen.” Vooralsnog zien ze er alle
drie naar uit om aan de slag te gaan.
Kuipers: “We hebben een aanloopfase
gehad van een aantal maanden, nu
gaan we aan de bak.” En daar hebben
ze veel zin in, zegt Beurskens. “De mix
van ervaring en nieuwe mensen
maakt ons college een sterk team dat
het samen gaat doen.”
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Landelijke reanimatiedag

‘Door een uur te geven, red je een leven’
Radio 10 organiseerde op zaterdag 2 juni de eerste Somertijd
reanimatiedag. In samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis werden
er op 35 plekken in Nederland gratis reanimatielessen aangeboden, onder
het motto: ‘Door een uur te geven, red je een leven’. In Horst werden
deze lessen verzorgd door Weijs+Hooft opleidingen.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Lieke Mooren
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Het initiatief is opgezet door Rob
van Someren, radio-dj bij Radio 10.
Van Someren is zelf hulpverlener
en komt dus vaak in aanraking met
mensen die een hartinfarct krijgen.
Vandaar dat hij het zo belangrijk vond
dat deze nationale dag georganiseerd
werd. Van 12.00 tot 15.00 uur waren
er op Radio 10 nummers te horen
met 103 beats per minuut, die
zogenaamde ‘reanimatiehits’ heten.
Terwijl op de radio deze muziek te
horen was waren deelnemers in
heel Nederland aan het oefenen met
reanimatie.
In de Bemmelstraat in Horst
werden de lessen vanaf 12.00 uur
gegeven aan een twintigtal mensen
dat zich had opgegeven voor de actie.
Ger Weijs vertelt dat de deelnemers
vooral konden proeven aan hoe je
moet reanimeren. “Na deze korte
lessen hopen wij dat meer mensen
zich gaan in gaan schrijven voor een
cursus. Het is vooral belangrijk dat
mensen zich ervan bewust zijn dat ze
veel kunnen betekenen in zo’n nood
situatie. We leren de deelnemers dat
ze vooral niet aan zichzelf moeten
twijfelen en dat ze met iets doen altijd
meer doen dan met toekijken. Het fout
doen bestaat niet.”

De deelnemers kregen eerst een
half uur theorieles waarna ze ook zelf
mochten gaan oefenen op een reanimatiepop. In groepjes van twee gingen de mensen aan de slag en leerden
de basis van de reanimatietechnieken.
Aan bod kwamen verder de praktische
handelingen die ze als hulpverleners
moeten uitvoeren. Zo werd er uitgelegd dat ze als hulpverlener in eerste
instantie aan hun eigen veiligheid

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

Marianne Pirlo,
Dorothé Gijsen-Verhaeg en
Reggy Hermans
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl

moeten denken voordat ze het slachtoffer gaan helpen. Daarnaast werd het
aanspreken van het slachtoffer geoefend en werd er uitgelegd wanneer
het bellen van de hulpdiensten moet
gebeuren. Het gebruik van een AED
werd ook niet vergeten, de deelnemers kregen de mogelijkheid om daar
mee te oefenen.
Dat zo’n cursus van levensbelang
is, werd snel duidelijk. Verschillende

deelnemers waren zelf ooit gered door
reanimatie en anderen hadden juist
iemand anders gered door reanimatie
toe te passen. Dit zijn ingrijpende
gebeurtenissen die de deelnemers
nog altijd bij staan. Sommige van
de aanwezigen zijn nog van plan
een vervolgcursus te volgen om
zelfverzekerder te worden en voor
andere was dit gewoon een uurtje om
alles op te frissen.

Gala
Dendron
College
De eindexamen
leerlingen van het
Dendron College in
Horst vierden
donderdag 31 mei het
gala. Traditioneel ging
daar een galastoet aan
vooraf. In hun mooiste
outfits trokken de
leerlingen door het
centrum van Horst.

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

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

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze
richt op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:

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

Weekendhulpen (M/V) evt. scholieren/studenten)

voor diverse werkzaamheden op de loods

D O K C I N E M A L A AT J E M A X I M A A L G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E
G E M A K K E N VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T E N G R AT I S PA R K E R E N !

Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief met cv
binnen 14 dagen naar:
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

EUROFLOR BV, Nijverheidstraat 15, 5961 PJ Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN
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Automobiliste
botst op geparkeerde auto’s
Op de Tienrayseweg in Horst is in de nacht van donderdag 31 mei op vrijdag 1 juni een automobiliste op
een aantal geparkeerde auto’s gebotst. Er raakte niemand gewond, wel waren twee auto’s zwaar beschadigd.
Volgens een woordvoerder
van de politie in Horst kwam de
bestuurster, een 42-jarige vrouw
uit Asten, in een flauwe bocht
vermoedelijk in een slip terecht.
Ze raakte van de weg en botste
daarbij tegen een geparkeerde

auto. Deze auto schoot vervolgens
door tegen een tweede geparkeerde
wagen aan.
De auto van de vrouw en het
eerste geparkeerde voertuig raakten
total loss en ook de tweede auto
liep schade op. De bestuurster

zat bekneld in de auto, maar
had verder geen verwondingen.
“Er was een vermoeden dat er
alcohol in het spel was. Na een
test bleek dit inderdaad zo te
zijn, waarop zij een boete heeft
gekregen”, aldus de woordvoerder.

Dag van de Bouw

Jongeren betrekken
bij de bouw
De jeugd enthousiasmeren voor een carrière in de bouwsector. Dat was de insteek van de nationale Dag van
de Bouw die op zaterdag 2 juni werd georganiseerd door onder andere Bouwend Nederland. Projectgebied
Ooijen-Wanssum opende net zoals 130 andere bouwlocaties in Nederland zijn deuren om vooral de jongeren
een kijkje te laten nemen bij het project.

Inbraak bij bedrijf
in Broekhuizen
Bij een blauwebessenbedrijf op de Genenberg in Broekhuizen heeft in
de nacht van zondag op maandag 4 juni een inbraak plaatsgevonden.
Nadat de inbrekers door de oud-eigenaar ontdekt werden, zijn ze op de
vlucht geslagen. Van de inbrekers ontbreekt op het moment nog ieder
spoor.
Oud-eigenaar Hay Aerts woont
tegenover het bedrijfspand en
kwam er in de nacht bij uit, toen hij
naar buiten keek en zag dat er vier
mensen allerlei spullen naar buiten
tilden en aan de weg zetten. “Toen
ik dit zag gebeuren, heb ik het raam
opengemaakt en heb ik geschreeuwd,
met als gevolg dat de inbrekers op de
vlucht sloegen. Uiteindelijk hadden ze
voor 30.000 tot 40.000 euro aan spul
buiten gezet, waar je toch minimaal
een grote bus of vrachtwagen voor
nodig hebt om het mee te krijgen.
Nadat ze weg zijn gegaan ben ik
naar buiten gegaan en heb ik in
de auto gewacht tot de politie er
was.” Hij vertelt dat ze uiteindelijk
weggegaan zijn met draagbare spullen
als laptops, tv’s, kabels en oude accu’s.

Professioneel te werk
Aerts vindt dat de dieven
professioneel te werk zijn gegaan.
“Ze hebben verschillende kabels
doorgeknipt van onder andere de
camera’s, ze hebben het hek vernield
en een raam geforceerd. De grote
poort hebben ze niet open gekregen,

maar je ziet wel terug dat ze hier aan
gezeten hebben. Ze wisten waar ze
mee bezig waren. Via de voordeur
van het bedrijf hebben ze van alles als
motormaaiers naar buiten gedragen.”
Volgens Aerts is de ravage niet te
overzien en zijn ze momenteel nog
druk bezig om te inventariseren
wat er allemaal precies mist. Tot op
heden is er nog niemand opgepakt
of aangehouden en politie Limburg
bevestigt ook dat ze nog met het
onderzoek bezig zijn.
Aerts vindt dat het er op lijkt
alsof het één groep is die gestaag
op verschillende plaatsen in de
omgeving inbraken pleegt. “Hier in
de straat zitten tien bedrijven en bij
zeker vijf daarvan zijn er sporen, zoals
voetsporen, gevonden die er op wijzen
dat het dezelfde mensen zijn. Twee
maanden geleden was een ander
bedrijf in de buurt nog het slachtoffer
van een inbraak, ook met veel schade.
Het lijkt erop alsof het dezelfde groep
is die om de zoveel tijd een straat
verder op gaat. Die dreiging en onrust
in de omgeving vind ik zelf erger dan
de gestolen spullen”, laat Aerts weten.

Aardbeienplant
in hangpot
Fragaria. Ø 21 cm.

5.

7.99

99

Achteraf trots zijn
Jules Janssen van Mooder Maas
en René Mobers van Bouwmensen
Limburg ondertekenden een samenwerking waarbij ze gedurende het
project Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum leerplekken aanbieden en
de aanwas van talenten in de bouwsector stimuleren. De leerlingen en
stagiaires die aanwezig waren bij het
ontbijt zijn een voorbeeld voor de
jongeren die ze met dit project willen bereiken. De professionals in spé
spraken vol enthousiasme en passie over hun vak. Zo vertelde Ieke
Rutten, stagiair bij Mooder Maas, dat
ze het proces waarin veel verschillende mensen samenwerken om iets
moois neer te zetten heel interes-

sant vindt. “Achteraf trots zijn op een
project waar ik aan mee heb gewerkt,
dat geeft mij voldoening”, vertelt ze.
Ook Tijntje Janssen, leerling van het
Dendron College, is enthousiast over
de bouwsector. Zij heeft op school de
richting: ‘bouwen, wonen en interieur’
gekozen. Ze vertelt dat ze vooral ook
de meiden van haar leeftijd enthousiast wil maken voor deze studierichting. “Met je handen werken en iets
moois maken, is voor mij de reden dat
ik hiervoor heb gekozen. Ik hoop dat
meer jongeren, en vooral meiden, dat
gaan inzien”, vertelt ze.
De bezoekers kregen in
Broekhuizenvorst de kans om alvast op
het dek van brug Ooijen te lopen, dat
al voor een deel gestort is. Daarnaast
was ook de locatie in Wanssum
opengesteld voor bezichtiging. Daar
stond de rondweg centraal. Op beide
locaties gaven medewerkers toelichting over dit project en alles wat hierbij komt kijken.

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 23. GELDIG VAN 07-06 T/M 13-06. OP=OP

#

door met vloggers te werken en online
actief te zijn. Ook willen wij meiden
enthousiast maken voor dit vakgebied,
de bouw is namelijk niet alleen voor
mannen.”

Sprankelende zoete zomerkoninkjes
HEERLIJK OP EEN BESCHUITJE, DOOR DE YOGHURT OF ZO UIT DE HAND
KOMENDE VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

2 DOOSJES 500 GRAM DARSELECT
EN ELIANNY VOOR € 4,00
niet geldig i.c.m. andere kortingen

#

Aan het begin van de dag werd
er een ontbijt georganiseerd waar
leerlingen van middelbare scholen
uit de regio in gesprek gingen met
medewerkers van Mooder Maas
belast met de uitvoering van project
Ooijen-Wanssum en Projectbureau
Ooijen-Wanssum zelf. Dit gesprek
vond plaats op het dek van brug
Ooijen die al gedeeltelijk gestort is.
Er werd vooral gesproken over het
werken in de bouw en de manier
waarop bedrijven en opleidingen de
jongeren het beste kunnen betrekken
bij deze sector. Volgens John Kreugel,
voorzitter van de afdeling Limburg van
Bouwend Nederland, is het relevant
om een connectie te maken met
de jeugd. “We hebben steeds meer
mensen nodig in de bouw. Het is dus
belangrijk om het vak meer in beeld
te brengen bij de jongere generatie.
We willen laten zien dat de bouw
meer is dan alleen beton storten en
timmeren. Dit proberen we te doen
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In liefde losgelaten

Piet Cox

Weej gaon trouwe!

Truus Cox-Janssen

Anne Boonen
&
Jean Billekens

Mijn lieve man, òzze Pap, Opa en Opi
overleed in huiselijke kring op de leeftijd van 87 jaar.

Resepsie

Een glimlach voor iedereen, strijdlustig en vol humor
echtgenoot van

Horst, Truus
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Horst, 2 juni 2018
Correspondentieadres:
Zegersstraat 1
5961 XR Horst
Naar wens van Pap is er op vrijdag 8 juni om 13.00 uur
gelegenheid voor iedereen om alleen een korte laatste groet te
brengen onder het Prieeltje van het crematorium aan de Grote
Blerickse Bergenweg 30, 5927 PB te Venlo-Blerick.
Wij danken allen die ons de laatste jaren
zo liefdevol hebben bijgestaan.

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende
belangstelling, mooie woorden, vele brieven, kaarten
en de donaties voor de Hartstichting die we mochten
ontvangen na het overlijden van ôzze pap, schoonvader,
opa en opa-opa

Jan van Lier
echtgenoot van

Trien van lier - van Rens †
correspondentieadres:
Vlasvenstraat 53, 5962 AC Melderslo
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en zal ons kracht
geven om verder te gaan.
Mariet en Peter, Celma en Frans,
André en Marlou, Gerrit en Renate
klein- en achterkleinkinderen
De zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 25 augustus om 17.30 uur in de
parochiekerk H. Oda te Melderslo.

van 16.00
tot 18.00

Juni

16

2018

Romerweg
12 Zaerum

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto, motor,
heftruck, scootmobiel, agri, etc. 077
463 17 00.
Seniorenwoning Horst te koop.
Badkamer en slaapkamer begane
grond www.convent17.nl
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Zwangerschapsyoga. Voel je welkom!
Start 18 juni ma 9u-10.15 en
20u-21.15 www.huysvanpuur.nl
tel. 06 18 75 16 12.
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.

Modezaken genomineerd voor retailprijs
Twee modezaken uit Horst, Heerenstraat en VROUW, zijn
genomineerd voor de Dutch Retail Experience Awards in de categorie
Best Customer Experience Award Women.
Tijdens De Modefabriek, een
modevakbeurs die plaatsvindt
op maandag 9 juli in de RAI in
Amsterdam, wordt zowel de juryals de publieksprijs uitgereikt. De
Dutch Retail Experience Awards

is een landelijke retailprijs voor
modezaken die zich richten op
authenticiteit en duurzaamheid.
Doel is vooruitstrevende retailers en
winkelconcepten onder de aandacht
te brengen.

Primeur op weekmarkt
Het centrum-management van Horst aan de Maas heeft een nieuw
initiatief opgezet. Ze stellen kosteloos een kraam ter beschikking aan
verenigingen en stichtingen in het centrum op de weekmarkt van
dinsdagochtend. De primeur hiervan ging op dinsdag 29 mei naar
Stichting Natuurlijk Gezond Noord Limburg.
Idee hierachter is dat
verenigingen en stichtingen
hierdoor meer aandacht krijgen met
hun deelname in de maatschappij.
Stichting Natuurlijk Gezond
Noord Limburg zet zich in om de
natuurlijke gezondheid voor mens

en dier te promoten. Op deze
manier kregen ze de kans om
zich te presenteren in het Horster
straatbeeld.
Voor meer informatie over deelname aan de weekmarkt, stuur een
mail naar info@horst-centrum.nl

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Interieurverzorgster gezocht.
Word jij er blij van als je ons huis elke
week schoon en fris kunt maken?
Zie jij het als er iets extra aandacht
nodig heeft en toon jij dan initiatief?
Dan zoeken wij jou! 3 uur/week.
Tel. 06 23 03 54 11.
Tijdelijke werkloods gevraagd.
Loods/schuur te huur gevraagd voor
bouw expeditie-truck. Periode: aug
tot en met okt. Deur 4m hoogte
noodzakelijk. O.a. slijpen, schuren,
lassen en schilderen. Bart Thiesen
contact@mrkoek.nl 06 55 56 15 98.

AKTIE

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

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

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.
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.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

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

www.theoarts.com

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

Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl
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Lottums stel in ‘Love is in the air’

‘Een buitengewone ervaring’
Voor Mart en Ellie Teluij uit Lottum was dinsdag 13 maart een dag om nooit te vergeten. Presentator Robert
ten Brink stond toen namelijk voor de deur om hen mee te nemen naar Nieuw-Zeeland. Woensdag 30 mei werd
hun aflevering van ‘Love is in the air’ uitgezonden op RTL4.

“We hebben elkaar daags erna
nog een paar keer geknepen: was
dit echt gebeurd?”, lacht Ellie Teluij
terugkijkend. “We waren gewoon in
shock toen Robert ten Brink met zijn
cameraploeg ineens voor ons stond.
We wisten echt van niets.” Voor het
programma Love is in the air reist
Ten Brink de hele wereld over om
dierbaren te herenigen. Dochter Nicole
had Mart en Ellie opgegeven voor het
tv-programma. Zij wilde haar ouders
de kans geven om hun nichtje Sanne

en haar familie in Nieuw-Zeeland op
te zoeken.
“Sanne is de dochter van mijn zus
Marleen”, vertelt Ellie. “Vijf maanden
na haar geboorte is Marleen uit het
leven gestapt. We waren met tien
kinderen thuis en hoewel Marleen
7 jaar jonger was, hadden we een hele
hechte band.” Omdat Twan, Sanne’s
vader, vanwege zijn werk niet fulltime
voor haar kon zorgen, namen Mart en
Ellie haar op in hun gezin. Nicole was
toen 7 en haar oudere zus Sylvie 11.

Ellie: “Door de week was Sanne bij
ons en kwam Twan elke avond bij
ons eten. In het weekend ging ze
dan naar hem.” Na een tijdje leerde
Twan zijn tweede echtgenote Gerda
kennen en ging Sanne weer terug naar
haar vader. “Onze band is heel hecht
gebleven. Sanne zegt altijd: ‘ik heb
drie mama’s’: Gerda, Marleen en ik.”
In 2006 vertrokken Twan en Gerda
samen met hun inmiddels drie kinderen naar Nieuw-Zeeland. “De broer
van Twan woonde daar al”, vertelt

Mart. “Ze vertrokken toen Sanne 16
was en in dat jaar eindexamen zou
doen. Ze is daarvoor naar Nederland
teruggekomen.” Hoewel onder andere
Sanne twee jaar geleden nog in
Nederland was, waren Mart en Ellie
nog nooit in Nieuw-Zeeland geweest,
onder andere door gezondheidsproblemen van Mart. Nicole: “Zelf heb ik hen
in 2012 bezocht en ik gunde het mijn
ouders heel erg om zelf te kunnen
zien hoe Sanne en de anderen daar
wonen. Ik had al eerder een keer naar
het programma geschreven en toen
een tijd geleden weer een oproep
kwam, besloot ik dat nog een keer te
doen. Ik schreef de mail op 3 maart en
anderhalve week later stonden ze al
op de stoep.”
Voor Ellie en Mart was het een
complete verrassing. “Op dinsdag pas
ik altijd op bij Nicole en Mart had deze
dag late dienst”, zegt Ellie. Met een
smoes moest hij naar Horst gelokt
worden. Mart: “Op een gegeven
moment kwam mijn supervisor, die in
het complot zat, en zei dat ik wel om
17.00 uur mocht stoppen. Dat vond ik

wel een beetje vreemd. Ik werd echter
opgehouden door een collega, waardoor ik toch pas later vertrok. Toen
ik in de auto op mijn telefoon keek,
had ik allemaal gemiste oproepen en
berichten.” In Horst aangekomen ging
niet veel later de deurbel, waarna
Robert ten Brink hen vertelde dat ze
twee weken later met het vliegtuig
naar Nieuw-Zeeland zouden gaan.
Er moesten wel wat smoezen verzonnen worden, want tot aan het moment
dat ze bij de familie waren mocht niemand er van af weten. “Dus heb ik op
het werk maar verteld dat ik eerder
aan mijn knie geopereerd kon worden”, lacht Mart.
Het was de reis van hun leven,
vertellen ze. “En alles was tiptop verzorgd. Er reisde een begeleider met
ons mee, er waren hotels geregeld.
En Robert ten Brink is in het echt precies zoals hij op tv overkomt.” Na de
uitzending blijven de reacties komen.
“Dat is zo leuk”, zegt Ellie. “Ik was
laatst in Venray en ik werd gewoon
door onbekenden aangesproken. Het
was echt een buitengewone ervaring.”

Kwaliteit heeft een naam

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

Zondag 1 juli 09.00 - 15.30 uur

carbootsale
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST
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WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Dendron-leerlingen testen
VR-simulatie
Leerlingen van het Dendron College uit Horst hebben op woensdag 30 mei een simulatie via een
VR-bril mogen testen in het Dendron College. Het betreft hier een simulatie met de projectnaam
Ferry to Paradise; een virtuele beleving van wat bootvluchtelingen meemaken. De simulatie is
ontwikkeld door Victor Vergoossen, student aan Zuyd Hogeschool Maastricht in opdracht van het
Wereldpaviljoen Steyl. Dit belevingscentrum wil gaan uitbreiden met Afrika en ook aandacht
schenken aan de problematiek rondom bootvluchtelingen. Het was een hele ervaring voor de
kinderen, zo moest bijvoorbeeld leerling Seppe Duffhues (13) na de beleving even bijkomen
“Heftig. Nu besef je pas wat de bootvluchtelingen onderweg allemaal meemaken”.

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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VVD: ‘Coalitieakkoord is een toneelstuk
in twee bedrijven’
Tijdens de raadsvergadering van de dinsdag 5 juni hebben de oppositiepartijen SP en VVD meteen duidelijk
laten blijken een kritische blik op het coalitieakkoord te werpen. Bart Cox van SP noemde het vooral vaag,
terwijl Peter Elbers van VVD sprak over een ‘toneelstuk’.
Peter Elbers noemde het coalitieakkoord een toneelstuk in twee
bedrijven. “Waarbij in het eerste
bedrijf een hoofdrol is weggelegd
voor CDA, PvdA en D66+GroenLinks,
waarbij D66+GroenLinks later afhaakten’, v ertelt hij. “Daarna in het
tweede bedrijf met Essentie, waarna
D66+GroenLinks alsnog aanschoof,
Wat heeft deze partij doen besluiten
alsnog akkoord te gaan? Zeker is dat
met deze partij het woord ‘duurzaam-

heid’ meer dan ooit terug te vinden
is in het akkoord. Het CDA heeft met
vaste hand gekozen voor het PvdA,
die door de kiezer van drie naar twee
zetels is gegaan. Om bij die vaste
hand te blijven, was dit scenario misschien van te voren al vastgesteld
tussen beide partijen? Voorliggende
coalitieakkoord is oude wijn in nieuwe
zakken. We gaan de rol invullen als
kritische oppositie en we gaan de coalitie niet constructief ondersteunen,

want die moet de eigen boontjes maar
doppen. We hopen dat de coalitie de
komende 3,5 jaar uitzit.”
Fractievoorzitter Cox van SP vond
het coalitieakkoord vooral vaag.
Zo kaartte hij aan dat wethouder
Bob Vostermans al aangaf dat het
nieuwe zwembad er komt, terwijl
dit nergens concreet in het akkoord
naar voren komt. “Er is nog geen
besluitvorming geweest over Afslag10.
Ook is het vreemd dat zorg geen

eigen hoofdstuk heeft, terwijl dit
volgens ons toch wel op de eerste
plaats hoort te staan. En waarom
zijn er vijf wethouders nodig in
plaats van drie? Drie zijn er meer
dan genoeg en alle vijf moeten ze
ook weer betaald worden.” Vanuit
de coalitie werd dit verdedigd door
aan te geven dat het coalitieakkoord
ook niet dichtgetimmerd is, zodat er
ruimte overblijft om het te bespreken.
Vostermans: “We moeten het beleid
voor de komende vier jaar nog
formuleren en hier moeten ook nog
debatten over gevoerd worden over
wat er aangenomen moet worden.”

Bram Hendrix van Essentie reageerde:
“Hiermee geven we de oppositie
ook ruimte om mee te denken in
de besluiten en ook met ideeën te
komen. Alles met de insteek om
de gemeente beter en mooier te
maken.” PvdA-er Roy Bouten gaf aan
dat het aantal wethouders past bij
de breedte van het coalitieakkoord.
Na de benoeming van de nieuwe
wethouders schoven drie nieuwe
raadsleden aan, te weten: Frenk
Peeters en Eric Brouwers voor CDA
en Jeroen Brouns voor Essentie.
Henk Weijs van CDA is aangewezen als
plaatsvervangend voorzitter.

Motie aangenomen voor nader onderzoek CVI
Richard van der Weegen van de PvdA heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 5 juni een motie ingediend, waarbij hij het College van B&W vraagt nader onderzoek te doen naar het bestemmingsplan omtrent de
ontwikkeling van het CVI in Grubbenvorst. Deze motie is unaniem aangenomen.
In de motie stelt Van der Weegen
voor om de situatie nader te
onderzoeken en binnen twee weken
de raad hierover te informeren. De
Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM)
is onlangs gestart met de
bouwwerkzaamheden van de Centrale
Zandverwerkingsinstallatie (CVI) aan
het Raaieind in Grubbenvorst. Eerder
dan afgesproken was in het
bestemmingsplan. Voor de werkzaam
heden is een ontsluitingsweg in het
buitengebied aangelegd, die een
gevaarlijke situatie voor het verkeer
oplevert, zo stelt het raadslid. Van der
Weegen had tijdens een raads
bijeenkomst van 22 mei al gesteld dat
een goede verkeersafwikkeling
belangrijk is. “Zoals de situatie nu is,
betekent dat er drie jaar lang tachtig
vrachtwagens dagelijks het
fietsverkeer dat daar komt, kruisen”,
vertelde hij toen al.

Tijdens de raadsvergadering
van 5 juni stelt Van der Weegen dat
Grubbenvorst nu te maken heeft
met een valse start van het project
en dat de verkeersveiligheid niet
gewaarborgd worden. “De afrastering
en de borden maken het nu niet
veilig”, vertelt hij.

Scherpere handhaving
“Er is gesteld dat de ontwikkeling
3 tot 5 jaar mag duren. Hoeveel
vrachtwagens gaan er over deze
weg? Hoeveel fietsers moeten er
iedere dag door de modder en het
stof op deze weg? Dit is niet zomaar
een project, hier moet de gemeente
bovenop zitten. Wetten, afspraken
en regels moeten worden nageleefd.
Zeker nu het coalitieakkoord gericht
is op een scherpere handhaving,
is dat iets wat we met dit dossier
kunnen waarmaken. Op het gebied

van verkeersveiligheid, overlast,
volksgezondheid en maatschappelijk
draagvlak is de situatie nu
onaanvaardbaar.”
Het PvdA-raadslid stelt dan ook
voor om een informatieavond te
organiseren waarbij inwoners van

EN EEN

INTERNATIONAAL
CHAUFFEUR
INTERESSE OF MEER INFO, BEL OF MAIL NAAR

INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF

W. DAEMEN B.V.

t.a.v. Wil Daemen
Venloseweg 19, Maasbree
077 465 12 56 • info@wdaemen.nl

de jeugd.” Wethouder Eric Beurskens
reageert: “Ik neem de zorgen serieus,
mede omdat ik hier zelf vanuit de raad
ook aan meegewerkt heb met de ontwikkeling van het bestemmingsplan.
Ik heb echter nog geen ruggenspraak
kunnen houden over welke afspraak
zijn nagekomen en wat nog openstaat.
Ik ben niet afwijzend hierin, het is een
sterk signaal, maar we moeten nagaan
of het klopt.”

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

Belastingontwijking
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De afgelopen weken is de prijs van benzine flink opgelopen. Dit leidt
er toe dat in de grensstreek met België veel mensen over de grens gaan
tanken. De prijs van de benzine zelf zal daar niet veel schelen met de prijs
in Nederland, maar de Nederlandse belastingen zijn aanzienlijk hoger.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

NATIONAAL
CHAUFFEUR

Grubbenvorst actief geïnformeerd
worden over de gang van zaken met
betrekking tot de CVI. “En dat er een
meldpunt komt waar inwoners signalen kunnen doorgeven. We moeten er
voor zorgen dat we draagvlak houden
onder de inwoners van Grubbenvorst.”
De raad ondersteunt de motie, waarbij
John Jenniskens van het CDA aangeeft:
“Afspraak is afspraak, we delen de
zorgen. De situatie is nu onveilig voor

De bewoners in de grensstreek
maken dus gebruik van verschillen
in de heffing om de Nederlandse
belasting te ontwijken.
Niemand betaalt graag te veel
belasting en het opzoeken van de
laagste heffing, mits binnen de
wet, is volkomen legaal. Dat is
feitelijk ook wat de Amazon’s en
Google’s van deze wereld doen.
Zij richten hun activiteiten en
juridische structuren zo in dat
winsten opkomen in landen met
lage of geen belastingheffing.
Hoewel dit juridische gewoon
door de beugel kan, is toch een
forse discussie losgebarsten over
de belastingethiek van dit soort
bedrijven.
Belastingheffing is een vorm
van concurrentie tussen landen.
Apple betaalde volgens de
Europese Unie 13 miljard euro te
weinig aan belasting aan Ierland,

maar Ierland wil die miljarden
helemaal niet. Zonder de 13 miljard
was Apple verreweg de grootste
belastingbetaler in Ierland, nu
met de Europese naheffing kiest
Apple voor Jersey, dat buiten de
EU-regels valt en is Ierland een
groot deel van dat inkomen kwijt.
Europa heeft echter niet zo veel te
zeggen over de belastingheffing,
dat is een nationale aangelegenheid.
De Europese regelgeving ziet vooral
op transparantie, uitwisselen van
gegevens en overtreding van het
verbod op staatssteun. Ook worden
adviseurs binnenkort verplicht fiscale
constructies vooraf te melden.
Belastingethiek klinkt mooi,
maar is ook subjectief. Wat de één
een redelijke heffing vindt is voor
de ander volstrekt onvoldoende.
Vindt u dat u te weinig belasting
betaalt? Vast niet. De enige oplossing
is dat landen nog meer gaan

samenwerken op het gebied van
belastingen. Door de verschillen
kleiner te maken loont het niet
meer de moeite om allerlei trucs
uit te halen om belasting te
besparen. Als België de belasting
op benzine optrekt naar het
Nederlandse niveau, zal immers
niemand meer naar België gaan
tanken.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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Meike Houben

Onderwerp
Ik ben er in de loop der tijd
wel degelijk achter gekomen
dat columns maken niet altijd
zo makkelijk gaat. Tenminste
bij mij. Ik doe het nu al bijna
een half jaar en elke keer als
ik weer een column moet
schrijven zit ik met hetzelfde
probleem: een onderwerp
vinden.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Meike Houben
15 jaar
America
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Samen met mijn beste vriendin Ise zou
ik graag een reis willen maken door
Amerika. Daar willen we streetfoodkraampjes bezoeken en bijzondere
producten kopen die in Nederland niet
te koop zijn. We zouden vooral voor
de cultuur en het eten naar Amerika
willen.
Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger vond ik het heel leuk om van
glijbanen af te gaan. Volgens mijn
ouders noemde ik het vroeger de
blijbaan. Buiten dat ik glijbanen heel
leuk vond, dacht ik ook echt dat ze zo
heetten.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik willen kunnen vliegen of
teleporteren. Dit zou handig zijn met
op vakantie gaan, want dan hoef je
niet zo lang in een vliegtuig of auto
te zitten. Met deze superkrachten kan
je overal heel snel naartoe en dat lijkt
me fijn.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?

Dan zou ik 24 jaar willen zijn. Op deze
leeftijd ben je bijvoorbeeld net
afgestudeerd en kan je op zoek naar
een leuke baan of je bent nog bezig
met studeren en dat lijkt me ook heel
leuk. Hoe dan ook ben je op deze
leeftijd zelfstandig, maar ook nog jong.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat weet ik niet meer precies, maar
waarschijnlijk dacht ik aan alle dingen
die ik vandaag nog moest doen.
Ik vind het wel fijn om zo’n overzichtje
te hebben. Dan heb ik voor mezelf
duidelijk wat ik nog allemaal moet
doen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Loomen, met kleine elastiekjes maak
je dan figuurtjes en sieraden. Dit
vond ik heel leuk, maar het was wel
tijdrovend en heel frustrerend. Vooral
als een elastiekje knapte. Ik schaam
me niet echt voor deze trend, want
iedereen deed het. Toch zou ik het nu
niet meer doen.
Wat zou je nooit weggooien?
De medaille die ik heb gekregen met
carnaval. Ik was namelijk jeugdprinses
en deze medaille doet me altijd denken
aan de leuke tijden met carnaval. Ook
zou ik nooit mijn geboorteknuffel weggooien. Deze heb ik al mijn hele leven
en ik hecht er ook veel waarde aan.

Geloof je in buitenaardse wezens?
Niet echt in aliens. Wel denk ik dat er
zeker leven kan zijn op andere planeten. Er zijn zoveel planeten waar we
nog niet zijn geweest en daar zouden
best simpele levensvormen kunnen
bestaan.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Dan zou ik voor een van de Harry
Potter-films gaan. Ik vind de hele
wereld van Harry Potter heel erg leuk.
Het zou mij niet uitmaken welke van
de filmreeks het zou zijn, zo lang het
maar in die magische wereld is.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Carnaval van dit jaar, want ik was dus
jeugdprinses van America. Dit was zo’n
ongelofelijk leuke tijd en eentje die ik
nooit zal vergeten. Als ik nu terugkijk
naar alle cadeautjes en foto’s, mis ik
het soms wel een beetje. Daarom zou
ik dit graag over willen doen.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Iets waarmee je tijd kan verlengen,
zodat je nooit in tijdnood komt. Hierdoor
zouden mensen veel minder stress hebben. Er zouden bijvoorbeeld ook minder
ongelukken gebeuren, omdat mensen
geen haast meer hebben. Ook zou je
meer kunnen genieten van de leuke
dingen in het leven. Als je het leuk
hebt, vliegt de tijd en dat zou door deze
uitvinding niet meer gebeuren.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ergens in een warm land, want
ik ben echt een koukleum. Ik ben
twee keer op vakantie geweest in
Griekenland en dan op de eilanden
Samos en Cyprus. Deze vakanties
waren heel erg leuk en Griekenland
beviel me ook heel goed. Ook zou
België me leuk lijken. Ik vind Frans
en Vlaams heel leuke talen, daarom
zou ik ook graag in België willen
wonen.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik heb niet echt een bepaald stopwoordje, maar als ik een domme
opmerking maak en iemand wijst
me er op dat dit niet waar is of niet
klopt, zeg ik altijd heel sarcastisch:
‘oh ja ik ben heel erg slim.’
Heb je een verborgen talent?
Het is niet echt een talent, maar veel
mensen weten helemaal niet dat
ik best een feestbeest ben. Toen ik
jeugdprinses werd, waren veel mensen hier best verbaasd over, omdat
ik in de klas best stil en rustig lijk.
Wat is je droombaan?
Ik heb eigenlijk nog geen idee, maar
ik heb op school het profiel Natuur
en Gezondheid gekozen. In dit profiel
zitten vakken die ik leuk vind en het
is heel breed. Hier kan ik dus nog
alle kanten mee op.

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

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

EZOCHT
MEDEWERKERteG
rhanden
met twee rech

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

Als ik eenmaal een
onderwerp heb voor mijn
column lukt het wel, maar dan
moet eerst het onderwerp nog
komen. Ik wacht dan ook elke
keer tot het laatste moment, of
er misschien nog iets zinnigs of
interessants gebeurt in mijn
leven. Nee, niet dus. Bij mijn
moeder komt de: ‘mahaamm’
dus heel bekend voor op de
dagen dat het weer zo ver is.
Maar als je dan naar anderen
kijkt, lijkt hun leven zo veel
leuker en spontaner te gaan.
Neem YouTube bijvoorbeeld.
Leuk al die filmpjes van hun
weekvlogs en hun reizen naar
verre landen, wat je zelf
misschien alleen nog op
plaatjes hebt gezien.
Het leven van sommige
anderen kan zo leuk lijken met
alles erop en eraan. Terwijl je
zelf eigenlijk niet veel
meemaakt. Misschien moet ik
ook maar een YouTube kanaal
beginnen, niet dat mensen daar
zo blij van worden. Wat ik dus
wil zeggen is, hoe mooi het
leven van anderen ook lijkt,
iedereen heeft zijn problemen.
Groot of klein. Toevallig heb ik
laatst een shirt gekocht met:
‘la vie est belle’ er op staan.
Het leven is mooi. Ik hoef nou
nog alleen in de spiegel te
kijken en dat gaat me er
voortaan aan herinneren dat
mijn leven soms best saai is.
Iedereen maakt wat mee.
Alleen niet zo geforceerd als die
perfecte beelden die je tegen
komt. Kijk. Het lukt me elke
keer toch weer.
Liefs, Iris
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GEPLUKT Rick Houben
Venlo. Het is zo fijn om met mensen te
werken die ook echt willen verbeteren
en resultaten willen zien. Buiten dat ik
met veel plezier er heb gewerkt, was
ik toch toe aan iets nieuws.” Hij werd
hoofdtrainer bij SV Kronenberg. “Ik
weet nog steeds niet waarom ze mij
hebben gevraagd, maar ik ben wel
heel blij met deze nieuw uitdaging,”
vertelt Rick. Met zijn 21 jaar is het
bijzonder dat hij hoofdtrainer is bij de
amateurclub.

Opleiding tot
politieagent

Hij is geboren in Meterik, maar inmiddels woont hij al bijna drie jaar in Sevenum. Hier woont hij met zijn ouders en drie broertjes. Sport vormt een
groot gedeelte van zijn leven en dan met name voetbal. Deze week wordt Rick Houben (21) geplukt.
Bijna drie jaar geleden terug is het
hele gezin Houben verhuisd naar
Sevenum. “Ik heb nog steeds alles in
Meterik zitten, mijn vrienden, voetbal-

team en de carnaval”, vertelt hij
“In het begin vond ik het verhuizen jammer, maar nu ben ik er aan
gewend.” Sporten was altijd al belang-

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direkt op zoek naar:

Verkoopbegeleider
/chauffeur
(M/V - fulltime)

Taken en verantwoordelijkheden:
• vervoer van bloemen en planten naar supermarkten in Duitsland;
• aanvullen, inrichten en verzorgen van het Euroflor assortiment in deze supermarkten;
• rapporteren van de dagelijkse bevindingen bij de klant.
Onze kandidaat:
• is in bezit van min. rijbewijs B;
• heeft een flexibele instelling (aanvangstijd tussen 3.00 en 4.00 uur);
• is klantvriendelijk en collegiaal;
• heeft kennis van de Duitse taal;
• is bereid op zaterdag te werken in een 4/5 daagse werkweek.
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief
met c.v. binnen 14 dagen naar
EUROFLOR BV, Nijverheidstraat 15, 5961 PJ Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

rijk voor Rick geweest. Zodoende is
hij het ook gaan studeren. “Ik heb de
opleiding sport- en beweging gedaan
in Tilburg, dit is een soort van CIOS.
Dit heb ik versneld gedaan in twee
jaar. Het was voor mij heel logisch om
deze studie te volgen. Ik moet echt
bezig zijn, de hele dag stil zitten kan
ik niet.”

gegaan als hoofdtrainer bij de jeugd.
Met heel veel plezier ben ik vier jaar
actief geweest bij verschillende teams
binnen de jeugdopleiding van VVV-

PUZZEL

Stage bij VVV-Venlo
Een ding is duidelijk voor Rick:
hij wil iets doen waarin hij veel
beweging krijgt. Les geven in sport op
de basisschool of middelbare school
leek hem erg leuk, maar na een tijdje
stagelopen op een basisschool zocht
hij toch iets meer uitdaging. “Het was
zeker wel leuk op deze school, maar
ik miste spanning. Toen heb ik op
eigen houtje een stage geregeld bij
de voetbalclub VVV Venlo. Zo ben ik
bij de club terechtgekomen en heb
ik ervaring opgedaan in training
geven.” In eerste instantie is Rick
niet begonnen als trainer bij VVV.
Toen hij bij de club begon, deed hij
dit als assistent bij de verschillende
jeugdteams van de voetbalvereniging.
Nadat hij een jaar stage had gelopen,
vroeg de club of hij wilde blijven.
Dat wilde Rick wel. “Uiteindelijk
haalde ik mijn TC-III diploma: een
diploma dat je minimaal nodig
hebt om training te geven aan een
voetbalteam. Hierna ben ik aan de slag

Buiten voetbal heeft Rick ook
nog andere hobby’s. Zo is hij vorst
bij de carnaval in Meterik. “Carnaval
is gewoon iets wat ik van kleins af
aan van thuis uit heb meegekregen.
Hierdoor heb ik het feest altijd al
volop meegevierd. Uiteindelijk werden
mijn beste vriend en ik gevraagd
om vorst te worden. Stiekem ben ik
toch wel wat tijd kwijt met carnaval,
vooral in de carnavalsperiode. Daarom
beschouw ik het zeker als een hobby
van me.”
Hoewel hij het naar zijn zin heeft
als hoofdtrainer bij SV Kronenberg,
gaat hij een andere kant op in het
werkleven. “Volgend jaar begin ik met
de politieopleiding tot hoofdagent. Dit
werk is zo divers. De ene dag moet je
een oude oma helpen met oversteken
en de andere dag kom je ineens bij
drie reanimaties uit. De diversiteit
van het werk, dat spreekt me aan.”
Toch gaat daarmee het sporten
niet weg uit zijn leven. “Binnen de
politieopleiding moet ik nog steeds
veel sporten. Dit is een ander aspect
wat me heel erg aanspreekt aan de
opleiding. Het liefste ben ik bezig.
Ik zou ook nooit een kantoorbaan
kunnen hebben. Daar ben ik te
onrustig voor.”

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.
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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

De vleesgeest van Van Rooij in het coalitieakkoord
Van Rooij verlaat in 2003 zijn zo zeer geliefde LLTB. Hij was opgegroeid
tussen de varkens en dus was zijn hechting aan de LLTB niet zo vreemd. Toch
ging hij daar weg. Na een tussenperiode werd hij in 2005 burgemeester in
Horst aan de Maas. Daar kon hij zich aan alle kanten uitleven op zijn hobby’s: fervent CDA’er zijn en de agrarische sector steunen. Nobel? Neutraal?
Het nagejaagde belang was vooral agrarisch belang. Hij zag zijn kans. Zijn
conclusie in 2006 over de CDA-gedomineerde raad was dat “het aantal
gemeenteraadsleden met agrarische kennis nog maar zeer beperkt is”.
Hij pakte die kans. Zijn boodschap
aan ondernemers: “Denk aan huisvesting in combinatie met dierenwelzijn
en de productie van groene energie”.
Groene energie, u weet wel, die stin-

kende zwaar gesubsidieerde vergisters
die niets oplossen, behalve geldhonger.
Lyrisch over het NGB: “Door gebruik te
maken van moderne technieken zal dit
bedrijf naast vlees ook energie produ-

ceren en het milieu minimaal belasten”. Het nieuwe coalitieakkoord blijft
ouderwets. Blind geloof in schaalvergroting om te kunnen groeien. Verder
kwam Van Rooij ook niet. Het akkoord
staat bol van het woord innovatie.
Vaak de woorden: “vermindering op
gemeentelijk niveau”. Lokaal ontstaat de ellende, niet op gemeentelijk
niveau. Dat staat nergens. Overtreders
van vergunningen worden nauwelijks
of niet aangepakt. De brutale ondernemers doen eerst, voeren verweer,
vragen vergunning aan en lachen de

buren en gemeente uit. Het belang op
wereldschaal, namelijk afbouw van de
vleesproductie om wereld milieu problemen en wereldvoedingsproblemen
op te lossen noemt het akkoord niet.
Een primaire sector (veehouderijen), is nodig voor innovatie, zegt het
akkoord. Natuurlijk, open deur, maar
niet op elke straathoek. We barsten al
van de primaire vleesbedrijven. Begin
van dit millennium sprak het LLTB al
over een goede dialoog tussen ondernemer en omgeving. In de praktijk
dictaten. De woorden in het akkoord

beloven hetzelfde. Geen pogingen
subsidie te verleggen naar kleinschaligheid in het akkoord. Dan zul je voor
kleinschaligheid ook geen oplossingen vinden. Geen onderzoek naar
geconglomereerde kleinschaligheid.
Coalitieakkoord in de kern, alleen
verstopt, nog steeds Van Rooij’s
geest. Nog steeds aan de leiband van
grootvlees-industriëlen. Wat moet dat
worden?

tie en de zojuist genoemde bedreiging kennen we geen vrije studiekeus.
Hooggeschoolden, die als intelligent
en deskundig worden gezien, zijn in
werkelijkheid theoretici. Vanwege het
vooroordeel van hooggeschoolde intelligentie en deskundigheid, bestaan
de landelijke overheid en alle andere
praktische kaderplekken uit alleen
hooggeschoolde theoretici. Die kunnen
niet anders dan de praktijk vertheoretiseren. Dat vertheoretiseren van de
praktijk noemen we bureaucratie. Op
plekken waar in Nederland de praktijk
wordt geregeld, is niet één practicus

te vinden. Bureaucratie hangt als een
verstikkende deken over onze maatschappij. Ook de rechtspraak bestaat
uit academische theoretici, die hun
theoretische aanpak boven de praktijk van de maatschappij plaatsen:
‘juridisch kan het niet’. Dit heeft met
name Anne Faber haar leven gekost.
De almachtige, onaantastbare en
discriminerende monopolie die we
onderwijs noemen, heeft desastreuze
gevolgen voor onze samenleving.

delijk bureau zou met een beter voorstel kunnen komen.
Ik vat dat op als een schoffering
van de ontwerpers die als een stelletje provincialen worden weggezet.
Een belediging bovendien van de niet
achterlijke burgers die bij het realisatieproces waren betrokken. Bovenal
getuigt het van een misplaatste
arrogantie: het slaafse navolgen van

de modieuze waan dat landelijke
ontwerpbureaus het beste in staat
zouden zijn de eigenheid en het
karakter van een dorp als Horst vorm
te geven. Juist niet zou ik zeggen.
Kunnen we zelf.
Tsjonge, wat zijn we op het
gemeentehuis positief, origineel en
creatief bezig.
Jan Duijf, Kloosterstraat Horst

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

Ingezonden brief

De gevolgen van het onderwijs
Kinderen moeten naar school, waar ze zich moeten onderwerpen aan
enkel theoretische stof. Deze stof geeft voordeel aan theoretisch aangelegde kinderen. Die behalen gemakkelijk goede resultaten en worden
vanwege die resultaten gezien als intelligent.
Praktisch aangelegde kinderen
worden door die theoretische stof
niet aangesproken. Ze behalen mindere resultaten en worden daarom
gezien als minder intelligent. Dus
worden praktisch aangelegde kinderen op school benadeeld. De conclusie ‘kinderen die het goed doen
op school zijn intelligent’ klopt niet.
Deze kinderen zijn theoretisch. De

conclusie ’kinderen die het minder
goed doen, zijn minder intelligent’
klopt ook niet, want die kinderen kunnen praktisch intelligent zijn. Omdat de
theoretische basisschool te smal is om
alle kinderen in gelijkheid te kunnen
dienen, is de basisschool een discriminerend instituut. Ik noem die vorm van
discriminatie opleidingsdiscriminatie.
Minder intelligent is minder waarde-

vol. Praktisch aangelegde kinderen
worden vanwege hun mindere schoolprestaties voor de rest van hun leven
als minderwaardige mensen gezien
en behandeld. Vandaar dat ouders er
alles aan doen om hun kinderen in het
hogere onderwijs te persen. Ook worden kinderen op school bedreigd met
levenslange economische sancties:
“Doe goed je best, want anders krijg
je later minder salaris!” Die sancties
worden via de salarisschaal ten uitvoer
gebracht. Vanwege deze bedreiging
gaan veel jonge mensen studeren.
Als gevolg van opleidingsdiscrimina-

Nico Cordewener,
Pr. Marijkestraat Horst

Ingezonden brief

De greune droad doorgeknipt?
De Greune Droad is een plan om het aanzien van de kom van Horst
met kunst en groen tot een mooiere eenheid te smeden. Het initiatief
hiervoor werd genomen door het centrummanagement.
Bij de presentatie was er veel
bijval van onder meer de politieke
partijen, dorpsraad en buurtvereniging Herstraat. De reacties bij de
presentatie duidden al op een breed
draagvlak onder de bevolking om de

opdracht voor het ontwerp aan mensen van het kunstenaarscollectief Zeen
te geven. Horst toont lef en zelfvertrouwen. Stimuleert ontwerpers van
eigen bodem.
Dat draagvlak werd nog versterkt

Kom ook
tomaatjes plukken
Ben jij
• 13 jaar of ouder?
• Enthousiast en gemotiveerd?
• Geïnteresseerd in onze aantrekkelijke beloningsstructuur?

Wil jij
• Gezellig met je vrienden of vriendinnen
snacktomaatjes plukken op de zaterdagen en vakantiedagen?
Neem dan contact op met Sjoerd: 06 - 81 80 35 68

Voor meer info
kijk op onze website:
www.westburgbv.nl

door het betrekken van Horster burgers van allerlei pluimage bij het realisatieproces. Tijdens dat proces werd
er kritisch en zorgvuldig gekeken naar
de voorstellen. Ten slotte lag er een
goed doordacht plan om het Horster
centrum nog mooier te maken. Wat
schetst dan ook mijn verbazing als
de plannen ten gemeentehuize op de
mesthoop worden gesmeten: een lan-

www.biblionu.nl

BiblioNu, de grootste maatschappelijk-educatieve organisatie voor
Horst aan de Maas en Venray, is op zoek naar een

Duizendpoot met pit (m/v)
voor de volgende combinatiefunctie:
• Domeinspecialist Voortgezet Onderwijs
(BiblioNu breed - 6 uur per week)
• Medewerker Informatie & Advies
(Bibliotheek Horst - 4 uur per week)
Wij bieden naast een inspirerende werkomgeving en leuke collega’s een arbeidsovereenkomst voor de duur van 10 maanden op basis van schaal 7 cao
Openbare Bibliotheken. Verlenging wordt hierbij overigens niet uitgesloten.
Nieuwsgierig geworden?
Bezoek onze website voor een uitgebreide functieomschrijving.
Reageren? Stuur jouw motivatie, cv en eventuele
vragen vóór 3 juli aan jhendriks@biblionu.nl.

Te koop perkplanten.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 2922/06 54 30 69 64.
Let op openingstijden dinsdag en
donderdag gesloten ma/woe/vrijdag/
zaterdag 9.00 tot 18.00 uur. Zondag
10.00 tot 16.00 uur.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,00
per maand, div. afmetingen, tel.
06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.
E-bikes. D+H electrische Koga tesla
fietsen 24 versnellingen motor
achterwiel, accu in frame 100% Lading
750 euro /stuk nieuwe koelbox 29
liter 30 euro 12/220 volt Fiat Punto 5
drs. Wil Janssen 077 373 76 90.
Gevonden wit gouden trouwring
omgeving bladkorf Blauwververstraat
28 jaartal 1976. Tel. 077 398 75 25 of
06 36 48 73 39.
Jos Computerhulp. Voor al uw
computerproblemen, computerles
(privé of groep) of nieuwe website!
Bel mij op 06 10 71 00 70.
Te koop zonnebloemen en pioenrozen
€ 2,- per bos, peulen € 2,- per bakje.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘We zijn helemaal niet zo’n
grote gemeente’
Het nieuwe College van B&W van Horst
aan de Maas werd dinsdag 5 juni geïnstalleerd. De vier coalitiepartijen leveren in
totaal vijf wethouders. Dat zijn er te veel,
vindt 33 procent van de inwoners van Horst
aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Het nieuwe college bestaat uit CDA,
PvdA, Essentie en D66+GroenLinks. Van de vijf
wethouders zijn er twee van het CDA. Heeft
Horst aan de Maas vijf wethouders nodig?
33 procent van de inwoners vindt van niet.
“We zijn een groot dorp en helemaal niet
zo’n grote gemeente”, zegt deze inwoner.
“Bovendien heeft naar mijn weten iedere partij
van de coalitie in haar verkiezingsprogramma
staan dat zij streven naar een slanke overheid.”
Dat merkt ook een ander op: “De partijen zeiden
allemaal tijdens de verkiezingen dat ze voor drie
wethouderszetels gingen. De eerste verbroken
verkiezingsbelofte! Wat kun je wel allemaal
doen voor het geld van twee wethouders?”
Anderen vinden dat het niet zo zeer moet

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
24%

Eens
33%

Neutraal
43%
Vijf wethouders zijn er
te veel
gaan om wat het kost, maar wat het opbrengt.
“Als deze nodig zijn om onze gemeente
draaiende te houden zonder allerlei onbekende
tekorten, betaalt dit zich vanzelf terug.
Bovendien krijgt men de gelegenheid de diepte

keer krijg je pure wijn. Het is geven en nemen.
in te gaan en betrokken te zijn bij de uitvoering
Maar dat moet je wel duidelijk communiceren.”
van het beleid.”
De coalitie heeft nu in de gemeenteraad
D66+GroenLinks stapte tijdens de eerste
21 zetels, tegen 6 voor de oppositie. Een
coalitiebesprekingen uit de onderhandelingen.
meerderheid van de inwoners vraagt zich af
Uiteindelijk sloot de partij toch weer aan. Uit
of de oppositie zo nog
het akkoord blijkt nu dat
wel invloed heeft op
zij onder andere haar
het gemeentebeleid.
standpunt met betrekking
‘Het kan ook met vier’
“De kracht van de
tot het zwembad in Horst
‘Het gaat om de kwaliteit’
oppositie is er nu echt
heeft gewijzigd. Niet
helemaal uit. VVD is het
goed, vindt 58 procent.
‘Daar is Horst te klein voor’
nooit eens met SP. Zo heb
“De partijprogramma’s
je op de vleugels van
zijn bepalend voor
de gemeenteraad twee
de keus die de kiezer
partijen die er voor spek en bonen bij zitten”,
maakt en vervolgens staat hij met lege handen.
denkt deze persoon. Een ander zegt: “6 tegen
Of iedere partij moet ook in zijn programma
21 is moeilijk, en dan moeten ze het ook nog
aangeven welke beleidspunten eventueel als
eerst eens met elkaar worden.”
wisselgeld worden ingeleverd. Dan weet de
kiezer wel waar hij aan toe is.” Aan de andere
kant moeten er natuurlijk ook compromissen
TipHorstaandeMaas is een
gesloten worden, weet 21 procent. “Democratie
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
is samenwerken zodat het beste wordt bereikt
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
voor de bevolking. Dat kan betekenen dat je de
resultaten of aanmelden voor de volgende
ene keer water bij de wijn moet doen. De andere 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 EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Luikse Markt Wanssum. De béste
jaarmarkt van de regio zondag 1 juli,
200 kramen van alles en nog wat.
Diverse attracties.vanaerlebv.nl
0492 52 54 83.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

LEVEREN VAN SANDWICH DAK- EN WANDBEPLATING

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Proef • Beleef • Geniet
Juni is kreeftenmaand
bij Vitellius!

Vakantiehuis te huur in Spanje.
Onze vakantiewoning (4 pers) aan de
Costa Blanca op 300 mtr van zee is
nog enkele weken beschikbaar.
Mail voor info frans.huijs@home.nl

GENENBERG 19 / 5872 AL BROEKHUIZEN
077 374 56 36 / WWW.SMEDTSBEDRIJFSHALLEN.NL

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

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

Verloren sleutelbos in zwart etui.
Contactpersoon 077 473 14 80
of 06 30 60 54 39.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

40 Minuten massage.
Activerend en ontspannend.
www.mayproosten.nl
Schilder nodig?
Voor al uw schilderwerk J. Bosman
077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Verloren lichtgrijs Nike vest.
Tel. 06 14 62 71 51.
Rijbewijskeuringen senioren,
wekelijks. B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum.
Tel. 0478 53 17 48.

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Open: dinsdag
t/m 1
vrijdag
(PER
JULI)10.00 - 17.00
dinsdag
t/m- vrijdag
zaterdag
10.00
16.0010.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Bespreking poll week 21

Nederlandse taal verloedert door Engelse taal
Een ruime meerderheid van de stemmers, 67 procent, begrijpt de
beweegredenen van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON)
om een kort geding aan te spannen om zo de opmars van het Engels
op de universiteit te stuiten. Ook zij ergeren zich eraan dat we bijna
geen Nederlands meer praten als we het hebben over chatten, appen,
facebooken, sociale media of een ‘awkward’ of ‘awesome’ situatie. We
drukken ons steeds vaker uit in Engelse termen en dat is niet correct. Net
als de BON vrezen ze dat de Nederlandse taalvaardigheid achteruit gaat

van de studenten die een Engelstalige opleiding volgen. Ze stellen dat
veel Duitse studenten ook de moeite kunnen nemen om Nederlands te
leren.
De overige 33 procent denkt dat het allemaal niet z’n vaart zal lopen.
De Engelse taal is juist bevorderlijk voor de internationalisering. We
leven tegenwoordig in een tijd waar we zo veel mogelijk grenzen willen
overschrijden en dat kan gemakkelijker als we allemaal dezelfde taal
spreken. Het Engels is nu eenmaal een gangbare en toegankelijk taal.

KNMI geeft te snel code oranje af
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De afgelopen weken hebben we te maken gehad met een nogal wisselend weerbeeld. Sterker nog, de laatste jaren lijkt het weer zelfs extremer te
zijn geworden. Het ene moment hebben we het beste weer van de wereld,
het andere moment moeten we rennen voor ons leven, omdat het lijkt alsof
de hemel naar beneden komt. De mussen vallen hoe dan ook van het dak; is
het niet door de zon en hitte, dan wel door hagelstenen zo groot als tennisballen. Steeds vaker wordt hier door het KNMI een waarschuwing aan gekoppeld. De ene keer is het code oranje, andere keren weer code rood. Daarnaast
komen tornado’s en aardbevingen ook steeds dichterbij. Echter, op het moment
dat er code oranje of rood wordt afgegeven, lijkt het achteraf steeds vaker voor

Underdog

niets te zijn geweest. Een veel gehoord geluid is dan ook: “Oh code oranje, ik
ben benieuwd”. Mensen reageren er steeds meer laconiek op en hoe vaker
het afgegeven wordt, des te minder serieus het genomen lijkt te worden. Het
is niet meer dan een logisch gevolg als een waarschuwing niet bevestigd wordt.
Maar, aan de andere kant: één gewaarschuwd mens telt voor twee.
Het KNMI moet zich indekken. Stel dat er daadwerkelijk extreem weer
losbreekt, waar het KNMI niet voor gewaarschuwd heeft, dan zijn zij wel de
boosdoeners. Liever onnodig de hele dag een paraplu meedragen, dan er geen
bij te hebben als het daadwerkelijk nodig is.
KNMI geeft te snel code oranje af. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 22) > De privacywet gaat voor mij te ver > eens 60% oneens 40%

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

www.peetenmobiel.nl

Van donderdag 7 t/m zondag 10 juni:

Totale
leegverkoop
40% korting
op de hele collectie!

Zondag 10 juni extra open (12:00-17:00)
Hoofdstraat 14 Horst • www.pastschoenen.nl

Royrupt

volg ons ook op

David en Goliath, wie kent
ze niet? Het bijbelse duo staat
al jaren symbool voor de
kleine man die het opneemt
tegen de grote man, alias
De Reus. Goliath denkt op
voorhand de winnende partij
te zijn, maar wordt toch door
David gedood met een steen
tegen het voorhoofd. Hoewel
David vastberaden is te
zeggen dat hij hem aanviel
met het geloof in de heilige
Jehova.
Wie tussen de regels door
leest, ziet dat de moraal van het
verhaal is dat grootte niets wil
zeggen. Sommige beweren dat
het gaat om wat je er mee doet,
sommige beweren ‘It’s about
the motion of the ocean’. Of om
lekker op z’n Engels door te
gaan en Mark Twain aan te
halen: “It’s not the size of the
dog in the fight, it’s the size of
the fight in the dog.” Sterker
nog, kleine hondjes lijken vaker
over meer vechtlust te
beschikken dan grote honden,
ook wel bekend als de
‘underdog’.
Een soortgelijke situatie
speelt zich momenteel in Horst
af. Nee, geen vechtende honden
of dobberende bootjes, maar
één man die moedig weerstand
blijft bieden aan de
overweldigers. Hij is het ergens
niet mee eens en is van mening
dat er verandering moet komen.
Tot de tanden toe bewapent hij
zich met voorbeelden, waarna
de reus in dit geval het veelal
afwimpelt. Het is zijn intentie
niet om te doden of iets te
beëindigen, maar om
verandering in gang te zetten.
Voorbeelden als argumenten
worden als stenen gegooid,
maar niets lijkt te raken.
Desondanks blijft hij zich
inzetten, hij gelooft. Hij laat zich
niet kennen, geeft niet toe, bijt
zich stevig vast in de materie
als een jack russel terriër en laat
niet los. Zijn boot is onzinkbaar,
niet afhankelijk van wind en
gedreven door eigen wilskracht.
David versus Goliath, wie wint
de tweede ronde?

Nieuws
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VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Succesvolle
Woonproeverij
Tijdens de Woonproeverij op 24 mei ontvingen we zo’n 120 klanten met interesse
in duurzaamheid en zelfredzaamheid. Het was duidelijk dat de thema’s enorm ‘leven’.
Er werden volop vragen gesteld aan het deskundige panel. Daarnaast woonden de
bezoekers workshop bij, passend bij hun persoonlijke situatie.

Particulieren
Particulieren||077
077389
38984
8400
00
Bedrijven
Bedrijven||077
077389
38985
8500
00
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

wij zijn
écht
dichtbij

Wij bedanken onze partners van de Woonproeverij voor de prettige samenwerking:
•
•
•
•
•

Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Venray
Sijbers bouw- en timmerbedrijf
InterMakelaars
Peelrand Makelaardij

•
•
•
•
•

Duurzaamheidsalliantie Zamen
Mathijsen en Weijs notariaat
Voshaart makelaardij
Bob Sikkes (aannemer - TV-programma Bouwval gezocht)
Geert van den Munckhof als gespreksleider

Heeft u interesse in langer zelfstandig wonen? Bezoek dan eens ons online platform ikwoonleefzorg.nl
Daar vindt u praktische & financiële tips.

Dichtbij met ons
bankieren Financieel
Advies team
T (077) 389 84 00

www.rabobank.nl/horstvenray

Finale-avond

Clubkas Campagne
op 14 juni
Heeft uw club deelgenomen
aan de Clubkas Campagne?
Dan heeft zij een mail
ontvangen met een uitnodiging
voor onze feestelijke Finaleavond op 14 juni in de
schouwburg van Venray.
Een avond die op ludieke wijze gepresenteerd gaat worden.
Heeft uw club zich nog niet aangemeld?
Het kan nog t/m 11 juni via rabo.nl/horstvenray/rcc
Dan maken we er samen een fantastische avond van.

Welkom bij
het Van
Wanssum Café

voor al je
woonvragen

Donderdag 28 juni van 19 - 21 uur
Eerste woning kopen of verhuisplannen? Bezoek dan het Wooncafé in Wanssum. Wij
trakteren
op een hapje
en een
Donderdag
28 juni
vandrankje,
19 - 21terwijl
uur jij antwoord krijgt op al je woonvragen.
Neem
je een
actuele
loonstrook
en legitimatiegegevens
Eerste
woning
kopen
of verhuisplannen?
Bezoek dan hetmee?
Wooncafé in Wanssum. Wij

Wetrakteren
houdenopeen
tafeltje
voor
je vrij
een hapje
en een
drankje,
terwijl jij antwoord krijgt op al je woonvragen.
Neem je een actuele loonstrook en legitimatiegegevens mee?

We houden een tafeltje voor je vrij

Wekelijks Inloopspreekuur hypotheek & vermogen
Verhinderd tijdens het Wooncafé op 28 juni? Je bent van harte welkom voor een gesprek:
• iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• op kantoor Spoorweg 2 Hegelsom en in de pop-up store aan de Grotestraat 93 Venray
Neem je wel even een actuele loonstrook en geldige legitimatie mee?
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Donderdag 7 juni

Gemeentehuis en Openbare
Werken gesloten
Op donderdag 7 juni zijn het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten vanwege een
personeelsdag.
• Voor aangiftes van overlijden en geboorte

tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt

kunt u die dag tussen 10.00 en 11.00 uur

u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49

bellen met 06 - 53 35 59 73.

bellen. Let op: het gaat alleen om dringende

• Hebt u een dringende melding voor

meldingen, waarbij direct gevaar voor de

Openbare Werken, die niet kan wachten

omgeving dreigt.

Dinsdag 12 juni

‘Krachtig Horst aan de Maas, gezonde blik op de toekomst!’. Op de foto (v.l.n.r.): Thijs Kuipers,

Themabijeenkomst
gemeenteraad

Eric Beurskens, Birgit op de Laak, Bob Vostermans, Han Geurts en Ina Leppink.

Op dinsdag 12 juni is er een openbare themabijeenkomst van

(Foto: Eugene van Hoof, Foto ID)

de gemeenteraad over een nieuwe cultuurnota. De avond vindt

Tijdens de raadsvergadering dinsdagavond zijn de nieuwe wethouders beëdigd door burgemeester
Ina Leppink. Kijk op de website voor informatie over de portefeuilleverdeling en het coalitieakkoord

plaats in museum De Locht in Melderslo.
Deze themabijeenkomst van de

het programma ook ruimte voor inspirerende

gemeenteraad is bedoeld om de

culturele intermezzo’s. De bijeenkomst start

verwachtingen en ambities rond de nieuwe

om 20.00 uur.

cultuurnota te inventariseren. Vandaar dat
gekozen is voor een toepasselijke entourage

Kijk voor de agenda op

in museum De Locht. Maar daarnaast biedt

www.horstaandemaas.nl

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

Het regent
pijpestelen!

directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America

Kronenberg

Swolgen

Zwarte Plakweg 59-61

Peelstraat ongenummerd

Kasteelweg 5

Slikweg 9

Schorfvenweg 3

Bosweg, tegenover nr. 22

Simonsstraat 35
Broekhuizenvorst
Toon Reijndersstraat

Koppel je regenpijp af
en ontvang subsidie

Tienray
Lottum

Mackayweg 7

ongenummerd

Kaldenbroek 1

Spoorstraat 1

Blitterswijckseweg 2

Zandterweg 39

Grubbenvorst

Meerlo

Privacybeleid vastgesteld

Lottumseweg 61a

Megelsum 38

Gemeentegrens-

Horst aan de Maas

Dorpsstraat 12

overschrijdende ontwikkeling
Melderslo

Windpark Greenport Venlo in

Horst

Broekhuizerdijk 44

Venlo en Horst aan de Maas

Schoolstraat 7 + 7a

Vlasvenstraat 41

Melatenweg, sectie M, nr. 3513

Doe jij ook mee?
www.waterklaar.nl

Minder
wateroverlast

Een klimaatvriendelijke tuin

Subsidie

Vertrokken naar

Pieter Belsstraat 46

Meterik

onbekende bestemming:

Patronaat 13c

Americaanseweg 107

Jan Drabbelstraat 8, Meterik

Doolgaardstraat 24

Spoorstraat 77, Tienray
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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.

Geven en nemen
We hebben de afgelopen weken soms opmerkingen gekregen over
de samenwerking die we zijn aan gegaan met CDA, PvdA en Essentie.
Begrijpelijk, want samenwerken heeft er toe geleid dat we soms concessies moesten doen. Daar zit het punt. Tijdens onderhandelingen maak je
een prioriteitenlijst over je wensen. In de campagne zeg je waar je voor
staat en komen deze prioriteiten niet altijd aan de orde.
Dat wil niet zeggen dat die campagne niet meer strookt met waar
je voor staat, maar het vergroot het
belang om de argumentatie voor
bepaalde keuzes na afloop blijvend

te verantwoorden. Ik zal een van onze
keuzes toelichten.
Een minpunt voor ons was dat
we een compromis moeten sluiten
rond het standpunt voor behoud van

het zwembad De Berkel. Uiteindelijk
hebben we ingestemd met een nieuw
zwembad, met de voorwaarde dat
we beleid gaan ontwikkelen waarin
we gaan sturen op gezonde lucht.
Daarnaast wordt het nieuwe zwembad
wel geschikt voor jong én oud en
niet alleen voor wedstrijdzwemmers.
Prioriteit voor ons als groene partij is
en blijft een gezond milieu en schone
lucht. Het is dus geven en nemen.
Naast inhoudelijke punten hebben

we ook eisen gesteld wat betreft
omgangsvormen en beschikbare
portefeuilles. Wie wat doet, bepaalt
namelijk voor een groot deel hoe
beleid uiteindelijk wordt uitgevoerd.
Wij leveren een wethouder die zich
bezig houdt met handhaving en
duurzaamheid omdat we met deze
thema’s structureel kunnen bijsturen.
Omdat sturen op duurzaamheid
zich niet beperkt tot een dossier.
We hebben als partij en raadsleden

onze mening over dossiers dus
niet veranderd, we hebben hem
juist laten horen. Tijdens de
onderhandelingen hebben we
prioriteiten gesteld en die gaan we
komende tijd uitleggen. Heeft u een
vraag over bepaalde keuzes? Spreek
ons aan, mail of laat het weten
op ons Facebookpagina. Lees het
collegeakkoord op onze site.
Eveline Baas, D66+GroenLinks
Horst aan de Maas

Samen aan de slag
Het is inmiddels elf weken geleden dat u naar de stembus ging voor
de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het moment om uw stem uit te
brengen op diegene die in uw ogen het best uw belangen behartigt
binnen onze gemeente. Als CDA hebben we met tien zetels een mooie
positie weten te bemachtigen binnen de raad van Horst aan de Maas. Een
aantal bekende gezichten, maar ook nieuwe zijn erbij gekomen.
Dinsdagavond zijn Bob Voster
mans en Han Geurts namens het
CDA toegetreden tot het college.
Daar op volgend de benoeming van

onze aspirantraadsleden Eric Brouwers
en Frenk Peeters. Een periode van
onderhandelen laten we achter ons
en ruilen we in om samen aan de slag

te gaan voor een nog mooier Horst
aan de Maas. Een gemeente waar het
bruist van de energie. Zo ook dit weekend weer in Sevenum. Een ouderwets
buurtentoernooi, georganiseerd door
Sparta ’18, waar zestien teams streden om de beker. Het is prachtig om
te zien hoeveel betrokkenheid er is
bij een club die dit jaar haar honderdjarig bestaan viert. De buurt die een
prachtige versiering maakt langs de

toegangsweg naar het sportcomplex,
een koninklijke onderscheiding voor
de club, een jubileumboek en straks
in de zomer nog een prachtig pleinfeest midden in het dorp. Vele handen zorgen samen dat dit slaagt en zo
gebeurt er op alle kernen zoveel. Iets
wat we moeten koesteren en waar we
vooral trots op mogen zijn.
Loes Wijnhoven,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze zolang
mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke
situatie te laten behouden.

Eigen bijdrage zorg
en een eigen huis
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Jack en Maartje zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Ze genieten al een aantal jaren van hun pensioen. Ze hebben een eigen huis met
een waarde van ongeveer €250.000,00. Een hypotheek hebben ze niet meer.
Wel hebben ze nog spaargelden, ongeveer €50.000,00.
De gezondheid van Jack gaat hard achteruit en een opname in een zorginstelling komt steeds dichterbij. Maartje maakt zich zorgen over de eigen bijdrage.
Moeten zij hun huis “opeten”?
Vraag: speelt de eigen woning een rol voor de eigen bijdrage?
De hoogte van de eigen bijdrage van de zorg is afhankelijk van uw verzamelinkomen en de hoogte van uw vermogen. Deze twee factoren, verzamelinkomen
en vermogen, bepalen derhalve hoeveel u moet betalen indien u in de zorg
terecht komt. Uitgangspunt voor deze berekening is het vermogen van 2 jaar
geleden, het zogenaamde peiljaar. Dit betekent dat indien men in 2018 wordt
opgenomen in een zorginstelling men voor de eigen bijdrage teruggaat naar
het vermogen van 1 januari 2016.
Enkel het vermogen dat boven de drempelvrijstelling voor de inkomstenbelasting komt (voor 2018: €60.000,00), wordt meegerekend voor de eigen bijdrage.
Dat betekent dat de spaargelden van Jack en Maartje niet meegerekend worden voor de eigen bijdrage, aangezien het bedrag van de spaargelden onder
de drempelvrijstelling ligt.
De eigen woning speelt een aparte rol. Pas bij verkoop van de woning of indien
de woning langer dan 2 jaar onbewoond is c.q. te koop staat, telt de eigen woning mee als vermogen voor de berekening van de eigen bijdrage van de zorg.
Zolang Maartje dus in de eigen woning woont, telt deze niet mee als vermogen
voor de eigen bijdrage.
Kortom, zowel het spaargeld als de eigen woning speelt thans geen rol voor de
eigen bijdrage voor de zorg. Dit zou natuurlijk anders zijn als Jack en Maartje
hun vermogen boven de drempelvrijstelling uit zou komen. Thans is enkel het
verzamelinkomen van Jack en Maartje bepalend voor de hoogte van de eigen
bijdrage.
Meer weten?
Wilt u meer weten over eigen bijdrage zorg en uw vermogen? Neem contact
met ons op: T: 077 3031070 of E: info@consendo.nl of maak gebruik van
onze Kofﬁepraat.

www.ikzoekeencontainer.nl
Om ons team van medewerkers uit te breiden en onze klanten
optimaal van dienst te kunnen zijn, zoeken wij op korte termijn een

ERVAREN
KOELMONTEUR

(m/v)

Functie
• Zelfstandig reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan
koelinstallaties verrichten
• Zelfstandig verrichten van montagewerkzaamheden
• Periodieke onderhoudswerkzaamheden en controles uitvoeren
• Storingen analyseren, verhelpen en mogelijke oplossingen aangeven
Functie-eisen
• MBO-E/W of gelijkwaardig, aangevuld met
koel- en/of klimaattechnische opleidingen
• F-Gassen diploma
• Kennis van meet- en regeltechniek
• Rijbewijs BE
• Ruime werkervaring in de koeltechniek
• Flexibele instelling
• Zelfstandig kunnen werken
• Servicegericht, enthousiast, representatief en ambitieus

tel. (077) 320 97 00

schoonmaak
nieuwbouw
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Wat bieden we?
Bij aangetoonde geschiktheid voor de functie bieden
wij een uitstekend pakket aan primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Een prettige flexibele en collegiale
werkomgeving. Mogelijkheid tot het volgen van aanvullende
opleidingen.
Meer weten?
Bent je geïnteresseerd, richt dan je schriftelijke sollicitatie
met cv aan Jos Janssen Koel- en Elektrotechniek
t.a.v. Jos Janssen, info@janssenkoeltechniek.nl
Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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Slechte start CVI: afspraak is afspraak
De natte voeten van 93 en 95 vormden een keerpunt in hoe we met
de Maas om willen gaan. Dergelijke hoge waterstanden waren overigens
sinds 1926 niet meer voorgekomen. De maatschappelijke en economische schade waren enorm. Ruimte geven aan de Maas werd het nieuwe
credo.
Projecten zoals de reactivering
van de Oude Maasarm (OoijenWanssum) en de hoogwatergeul
bij Lomm zijn projecten die de
Maas meer ruimte geven. Onlangs
is gestart met de aanleg van de
Centrale VerwerkingsInstallatie (CVI)

aan het Raaieind in Grubbenvorst.
Daar meren straks de schepen aan
gevuld met zand uit de aan te leggen
hoogwatergeulen bij Grubbenvorst
en Lottum. Waarom doen we dat zo?
Door centraal te verwerken blijft het
landschap bij Grubbenvorst en Lottum

aantrekkelijk en is er geen geluidsoverlast. We gingen 10 jaar geleden
niet over één nacht ijs. Met name de
verkeersveiligheid, de landschappelijke inpassing en geluidshinder
waren belangrijke aandachtspunten. De vele fietsers gaan niet samen
met druk vrachtverkeer. En dan is
het 2018. De aanleg is gestart en het
vrachtverkeer kwam direct op gang.
De tijdelijke verkeersoplossing is in
strijd met de afspraken. Eerst een
veilige verkeersoplossing dan pas

vrachtwagens, was toch de logische
afspraak? Los van de veiligheid is het
nu of zandhappen of door de modder rijden. Een onacceptabele situatie.
We vragen DCM om zich te houden
aan de afspraken. Dit wil DCM toch ook
niet zo? Het gaat hier om de veiligheid
van onze inwoners. Bovendien werken
we zo niet bepaald aan draagvlak voor
deze ontwikkeling die veel impact
heeft op de Parel aan de Maas.
Richard van der Weegen,
PvdA Horst aan de Maas

Nieuwe coalitie aan de slag
Dinsdag 5 juni is de nieuwe coalitie aan de slag gegaan. De nieuwe
wethouders zijn geïnstalleerd en de fracties zijn weer compleet gemaakt
met nieuwe raadsleden. Essentie is trots dat we ook de komende vier
jaar vanuit de coalitie mogen werken aan een krachtig Horst aan de
Maas met een gezonde blik op de toekomst
Na de verkiezingen is het altijd
weer even zoeken naar de juiste
formule om te komen tot een
nieuwe coalitie. Dit keer duurde het
iets langer dan voorgaande jaren,
waarbij Essentie eerst niet aan tafel

zat. Uiteindelijk is dat toch gelukt en
ligt er een resultaat waar we mee
vooruit kunnen. Er zijn grote ambities
op het gebied van plezierig wonen,
werken en onze vrije tijd invullen.
Maar ook op thema’s als duurzaam-

heid, zorg en de toekomst van ons
buitengebied liggen er grote uitdagingen. Daar gaan we de komende jaren
mee aan de slag.
In het college zal Eric Beurskens
dat namens Essentie doen. Eric heeft
een enorme berg ervaring: hij is al
zo’n 20 jaar raadslid en vanaf dag één
actief bij Essentie. Deze ervaring en
dossierkennis kan Eric prima inzetten in zijn nieuwe rol als wethouder.
Met onder andere vrijetijdseconomie,

alle ontwikkelingen in De Peelbergen,
verkeer en water heeft hij een mooie
portefeuille. Door Eric zijn vertrek is er
een plek vrijgekomen in de gemeenteraad voor Jeroen Brouns. Ook Jeroen
is al vanaf de oprichting in 2009
betrokken bij Essentie. Jarenlang als
voorzitter, de laatste jaren ook al commissielid en nu dus gemeenteraadslid.
Succes voor beiden.
Bram Hendrix,
Fractievoorzitter Essentie

Alle asbest Horst aan de Maas uit
Over 5,5 jaar moet al het asbest in de open ruimte verleden tijd zijn.
Tijd genoeg zou je zeggen om de taak succesvol af te ronden. Maar
weten we wel om hoeveel vierkante meters het gaat? In Limburg schat
men 12 miljoen vierkante meter. Hoeveel dat in onze gemeente is, is
niet bekend. Maar het zal aanzienlijk zijn, gezien de omvang van de
agrarische sector en dan met name de veehouderij.
Er is ook niet echt een plan
van aanpak. Ja, burgers en
ondernemers moeten bewuster
gemaakt worden van de risico’s
van asbest en het verbod op

asbestdaken. Maar hoe gaat dat
dan? Met hoeveel ondernemers en
burgers is inmiddels gesproken?
Hoe kijken ondernemers aan tegen
deze operatie? Ondernemers die
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volgens het vorige college vaak
knel zitten met hun bedrijven, als
het gaat om grond, regelgeving,
financiën en dergelijke. Krijgen
zij het voor elkaar om het asbest
op te ruimen zonder steun van de
overheid? Wij denken van niet.
En alsof dit nog niet genoeg is,
doemt er nog een probleem op: er is
onvoldoende personeel dat op een
verantwoorde manier asbest kan
verwijderen. Uit een gesprek dat wij

onlangs voerden bij de Bouwcampus
in Horst blijkt dat de opleiding voor
asbestverwijderaar niet de meest
populaire is van dit moment. Volgens
de bouwcampus ligt er ook een
kans: door de energietransitie kiezen
steeds meer ondernemers voor
zonnepanelen op nieuwe daken van
hun bedrijf. Het zou toch geweldig
zijn als je dat zou kunnen realiseren:
het asbest eruit en de zonne-energie
erin.

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

Als SP hadden we een
leidende rol in dit dossier door
onze voormalige gedeputeerde in
de provinciale staten. Wij blijven
echter strijden voor een goed plan
om als gemeente Horst aan de
Maas in 2024 asbestvrij te zijn.
Dat is dan precies een jaar vóórdat
wij de gezondste regio willen zijn.
Mooi op tijd dus.
Sonja van Giersbergen,
SP fractie Horst aan de Maas

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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Spannende wedstrijd

Oxalis promoveert naar
overgangsklasse
Door: korfbalvereniging Oxalis
Het beloofde zondag 3 juni een spannende wedstrijd te worden voor SV Oxalis uit Horst. Oxalis, de nummer
drie, speelde tegen Celeritas uit Schijndel, de nummer twee van de competitie. Eindstand was 16-15.

Waar Oxalis in oktober tegen
Celeritas nog de gehele wedstrijd
achter de feiten aan liep, ging deze
wedstrijd gelijk op. Oxalis nam deze
keer steeds een voorsprong en ging
met 10-6 de rust in. Voor de laatste
keer pepte coach Wendy Theelen haar

dames op. In de tweede helft kwam
Celeritas nog heel dichtbij. Oxalis had
meer moeite om de korf te vinden en
Celeritas bleef scoren en kwam tot op
één doelpunt verschil. Toen floot de
scheidsrechter af en wist Oxalis dat ze,
net als in de zaal, volgend seizoen ook

op het veld uit gaan komen in de overgangsklasse. Oxalis eindigt de veldcompetitie als tweede, met één punt
minder dan DAW Schaijk. Na afloop
werd er afscheid genomen van coach
Wendy Theelen en speelsters Elise
Dekker en Odette Vallen.

SV Melderslo korfbalteams
tegen Ysselsteyn
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De E1 korfballers van SV Melderslo namen het zaterdag 2 juni op tegen mede-titelkandidaat
De Peelkorf E1 uit Ysselsteyn. De uitwedstrijd was een nipte overwinning met eindstand 6-7. Een
uitslag waarmee ze kampioen zijn geworden. Daarnaast nemen de korfbalsters van de junioren A1
van SV Melderslo het op zaterdag 9 juni in de halve finale landelijke veldkampioenschap op tegen
het A1 team uit Ysselsteyn. De wedstrijd wordt gespeeld op sportpark De Vlies in Ysselsteyn. Voor het
eerst in de clubgeschiedenis staat er een juniorenteam van SV Melderslo in één van de twee
kruisfinales.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Ruiterfestijn Meerlo
In Meerlo vond 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 waren ruim 1.500
combinaties in dressuur en springen aanwezig.

Vijfde plaats voor
Hovoc 6.1 op NK volleybal
Door: volleybalvereniging Hovoc
De Horster meiden van Hovoc 6.1 hebben op zaterdag 2 juni een vijfde plaats behaald op de Nederlandse
kampioenschappen volleybal in Eindhoven. Na een week eerder kampioen te zijn geworden van Zuid-Nederland,
mochten Floor Boessen, Janne Peeters, Daniek Lemmen, Fleur Houwen en Meike Bouwmans zich nu met de
besten van Nederland meten.

De eerste wedstrijd in de poule
tegen een sterk jongensteam uit
Huizen werd nipt verloren. Maar Hovoc
revancheerde zich in haar tweede
wedstrijd, tegen Covos uit Friesland.
Na een sterk herstel speelden de
meiden hun beste wedstrijd van het
toernooi en lieten ze hun tegenstander
kansloos.

De beslissende wedstrijd in de
poule, om nog de kruisfinales te
halen, werd gespeeld tegen Webton
Hengelo. Helaas konden de meiden
van Hovoc het niveau van de wedstrijd
ervoor niet herhalen. De spanning liep
hoog op, waarna Hengelo won en zich
plaatste voor de kruisfinales.
Hovoc mocht aantreden tegen

Flamingo’s uit Gennep om de vijfde en
zesde plaats. Deze tegenstander was
een week eerder al de opponent in
de finale om het kampioenschap van
Zuid Nederland. Opnieuw wist Hovoc
de wedstrijd tegen Flamingo’s te winnen, waarmee de vijfde plaats op de
Nederlandse kampioenschappen werd
binnengehaald.

0493-342678 Piet Mondriaanstraat 1, 5753DJ, DEURNE www.vanhoutenjanssen.nl
0493-342678 Piet Mondriaanstraat 1, 5753DJ, DEURNE www.vanhoutenjanssen.nl
Alle zondagen open van 12.00 - 17.00 u. Tegenover Tankstation Goossens DEURNE
Alle zondagen open van 12.00 - 17.00 u. Tegenover Tankstation Goossens DEURNE
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Festiviteiten

Feestweekend honderd
jarig SVEB
In het kader van het honderdjarig bestaan organiseert voetbalclub SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst
van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juni een feestweekend.

Clubkampioen
Jeu de Boules Club
Door: Jeu de Boules Club Horst
Jeu de Boules Club Horst hield op maandag 4 juni het
clubkampioenschap. Onder prachtige omstandigheden speelde
28 personen vijf wedstrijden om de titel. Het werden mooie en
spannende wedstrijden en uiteindelijk was het met vijf
gewonnen partijen Jan Hofmans die kampioen werd gevolgd door
Tonny van der Sanden. Derde werd Maria Vleeshouwers.

Officieel bestond SVEB op 7 april
exact 100 jaar. Op die datum heeft de
club het eerste deel van de festiviteiten gevierd door de presentatie van
het jubileumboek met een rondetafelgesprek met diverse anekdotes onder
leiding van gespreksleider Maurice
Graef.

Het feestweekend is op vrijdag
8, zaterdag 9 en zondag 10 juni. Op
vrijdag 8 juni zijn de receptie en reünie
om 19.00 uur. Op zaterdag is vanaf
10.00 uur de voetbalclinic Uitblinken
doe je zo!, ‘s avonds is de feestavond
met een dj-battle en een optreden
van de feestband Stoot. Op zondag

10 juni vindt vanaf 10.30 uur een
brunch plaats, gevolgd door het Spel
zonder grenzen. Daarnaast speelt SVEB
op dinsdag 10 juli om 19.30 uur een
thuiswedstrijd tegen de professionals
van VVV-Venlo. De festiviteiten vinden
plaats op Sportpark ’t Venneke in
Broekhuizenvorst.

Verkoopprijzen variërend van € 195.000,- v.o.n. tot € 265.500,- v.o.n.
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koop aan de M •
Horst toepassing
• informeer naar de voorwaarden

Augustus
start bouw!
Diverse woningtypologieën, o.a. eengezinswoningen, tweekappers
en levensloopbestendige boerderijwoningen
 Kavels variërend van ca. 130 m² tot ca. 260 m²
 Woonoppervlak variërend van ca. 110 m² tot ca. 149 m²
 Badkamer afgewerkt met luxe tegelwerk

verkoop en informatie



T (077) 260 00 00

T (077) 398 90 90

meteriksveld.nl
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Ruitersportweekend
in Kronenberg
Op het evenemententerrein Grandorse in Kroneberg vindt van
vrijdag 15 tot en met zondag 17 juni het Ruitersportweekend plaats.
Tijdens deze dagen worden er verschillende wedstrijden verreden.
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni
beginnen de springwedstrijden rond
09.00 uur. Zondag 17 juni is de grote
dag van het Ruitersportweekend.
Dan komen naast paarden ook
pony’s aan de start en wordt er
zowel gesprongen als dressuur gereden.
Het Open Limburgs Atag
Kampioenschap 1.40 meter wordt

zondagmiddag rond 14.00 uur
verreden. Ook de finales M en Z zijn
zondag. Veel topruiters uit de regio
gaan strijden om de Grote Prijs van
Sevenum. Na afloop van de Grote
Prijs vindt er op zondag een show
plaats met het driespan van Tom
Sanders.
Verder is er een informatiemarkt
met diverse stands.

Zomer Challenge
TV Apollo ‘69
Tennisvereniging Apollo’69 Sevenum biedt sporters tijdens de
zomer de mogelijkheid aan mee te doen aan de Zomer Challenge.
Tijdens de Zomer Challenge
kunnen zij van 15 juni tot
15 september vrij tennissen
wanneer het hen uitkomt.
Daarnaast volgen de spelers twee
tennislessen onder begeleiding van
een gecertificeerde trainer en doen

zij mee aan het Zomer Challengeeindtoernooi. Deelnemers kunnen
zich individueel inschrijven of met
teamgenoten. Neem voor meer
informatie contact op met Wil Jacobs
via 06 11 51 43 81 of wilenrian@
ziggo.nl

Hockeyheren
winnen van Tegelen
Door: Hockeyclub Horst
Voor de Horster hockeyheren stond zondag 3 juni een thuiswedstrijd
tegen Tegelen op het programma. Het was een zonnige maar weer
drukkende dag en er was wederom veel publiek komen kijken.
Door het vele publiek waren de Horster hockeymannen ervan overtuigd, dat ze de tegenvallende weken om konden zetten in een mooie
overwinning tegen Tegelen. Dat lukte met 5-1.
De wedstrijd ging van start met
kansen aan beide kanten van het
veld. Het was Horst echter dat hier
het meeste gebruik van maakte.
Hierdoor kwam de 1-0 op het scorebord. Na de eerste goal was Horst
er tevens van overtuigd, dat hier
mogelijk wel drie punten voor het
grijpen lagen. Voor wat meer zekerheid werden er nog even twee goals
voor de rust gemaakt: 3-0 bij de rust.
De afgelopen twee wedstrijden had-

den de Horster hockeymannen ook
met een voorsprong van respectievelijk 2-0 en 3-0 gespeeld, waarna
ze toch nog verloren. Daarom waren
de mannen vastberaden. Na de rust
maakte Horst eerst de 4-0, waarna
Tegelen de 4-1 en uiteindelijk Horst
nog 5-1 voor de eindstand. Zondag
10 juni mogen de Horst hockeymannen richting het zuiden om de
volgende stap tegen degradatie te
nemen in Heerlen.

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

Meiden van Hockeyclub Horst
B3 kampioen
De hockeydames van HCH B3 uit Horst zijn zaterdag 2 juni kampioen geworden in hun poule. Ze
moesten het op die dag opnemen in een uitwedstrijd tegen Tegelen, die gewonnen werd met 9-0.
Meiden B3 was dit jaar een mix van dames die net een jaar bij hockey zaten en dames die al mee
doen vanaf de D jeugd en zelfs al vanaf de F.

Medailles en Limburgse
records zwemmers HZPC
Door: zwemvereniging HZPC
De Zuid-Nederlandse kampioenschappen zwemmen vonden zaterdag 26 en zondag 27 mei en zaterdag 2
en zondag 3 juni plaats in Eindhoven. Dit waren de lange baan kampioenschappen voor de provincies Limburg,
Noord-Brabant en Zeeland. HZPC was hier aanwezig met 20 zwemmers en zwemsters.
In het totaalklassement eindigde
HZPC met dertien keer goud, vijftien
keer zilver en veertien keer brons op
een mooie vierde plaats. Hierbij moest
HZPC alleen de clubs uit Eindhoven,
Roosendaal en Sittard-Geleen voor
zich laten.
De meeste gouden medailles
werden behaald door Tijn van Kuijk.
Hij behaalde er vijf: op de 50 en 200
schoolslag, 50 vlinderslag en 200 en
400 wisselslag. Daarnaast won hij
vier keer zilver en één keer brons.
Bovendien tikte hij op alle afstanden
aan in een persoonlijk record. Zijn leeftijdsgenoot Cas Verstegen behaalde
eveneens veel medailles in erg snelle
tijden: drie keer goud, vijf keer zilver
en twee keer brons.

Andere gouden medailles werden behaald door Koen Koster (goud
op de 200 vrijeslag, 200 rugslag, 100
vlinderslag en 200 wisselslag) en
Serafina Vlijt (goud op de 100 vlinderslag). Bovendien ging Koen naar huis
met zeven andere medailles en enkele
Limburgse records. Ook Serafina won
nog twee zilveren medailles.
De overige medailles werden
behaald door: Björn Piket (twee keer
brons), Judith van Meijel (één keer
brons), Danee Verstegen (één keer
brons), Manon van der Wielen (één
keer brons) en de estafetteteams.
Op de 4x200 meter vrijeslag wonnen
zowel de heren (Koen, Björn, Daniël en
Cas) als de dames (Floor, Judith, Imke
en Manon) een medaille: de heren

zilver, de dames brons. Het gemengde
team (Koen, Björn, Judith en Serafina)
veroverden de derde plek op de 4x50
meter vrijeslag.
Behalve medailles werd er door
bijna iedereen een of meerdere
persoonlijke records gezwommen.
Een greep uit de hoogtepunten:
Isa Curvers (vijftien dikke pr’s),
Ilse Swinkels (twaalf persoonlijke
records), Lynn Vallen (vijf pr’s in vier
starts) en Daniël Vlijt (acht pr’s).
HZPC kan terugkijken op twee
succesvolle zwemweekenden. Voor
sommigen een mooie afsluiting van
het zwemseizoen, voor anderen
een goed meetmoment richting de
Nationale Kampioenschappen later
deze maand.
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Rondrit

Tractortourtocht
Melderslo
Tractorclub Melderslo organiseert op zondag 10 juni een tractortourtocht. De tocht verzamelt zich om 10.30 uur bij Café ’t Tunneke op de
St. Odastraat in Melderslo.

Blingo avond voor Speeltuin
Roeffen Mart

De tocht vertrekt dan om 10.45
uur, waarna er een rondrit door de
omgeving gemaakt wordt. Tussendoor
wordt er gestopt om de innerlijke
mens te verzorgen, waarna de terugweg ingezet wordt. Naar verwachting

is de tour tussen 14.00 en 14.30 uur
terug in Melderslo, waar gelegenheid
is om na te praten.
Stuur voor meer informatie
een mail naar traktormelderslo@
hotmail.com

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
9 juni 2018

LEKKER VOOR OP DE BARBECUE

Speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst is het afgelopen jaar diverse malen getroffen door
diefstal en vandalisme. Ladies Circle ‘79 Maas en Peel vond dat het tijd werd om de stichting een
hart onder de riem te steken en organiseerde op vrijdag 13 april een Blingo avond bij Grand Café
Liesbeth in Horst. Ruim vijftig dames deden deze avond mee aan een bingo met een glamoureuze
twist, oftewel Blingo. Er is een bedrag opgehaald van 650 euro dat onlangs overhandigd is aan
de speeltuin.

Landelijke slootjesdagen
in America
IVN De Maasdorpen doet op zaterdag 9 en zondag 10 juni voor de vijfde keer mee aan de Landelijke
Slootjesdagen. Dit vindt op beide dagen plaats van 12.30 tot 16.30 uur aan de waterkant bij natuur- en informatiecentrum Aan De Drift in America.

spareribs 500 gram € 5,95
VLEESWARENKOOPJE

gebraden kipfilet 150 gram € 1,85

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Meer dan honderd IVN-afdelingen
doen mee aan de Landelijke
Slootjesdagen. IVN De Maasdorpen
adviseert om laarzen mee te nemen.
Vrijwilligers staan aan het water klaar
met schepnetjes om waterdiertjes te

laten vangen. Er zijn onderzoekbakjes
en zoekkaarten aanwezig en met
vergrootglas of microscoop kunnen de
gevangen diertjes worden bekeken.
Aan de hand van de zoekkaart is de
naam van het beestje te achterhalen.

Leden van de scholenwerkgroep van
het IVN helpen daarbij en vertellen
over de diertjes.
Meer informatie over
slootjesdagen is te vinden via
www.ivn.nl/slootjesdagen
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Muziekvereniging St. Caecilia uit America organiseert op zaterdag
9 juni voor de tweede keer een carwash. Deze vindt plaats op het plein
voor de kerk.
“Onder het genot van een gezellig
muziekje en hopelijk een lekker zonnetje kunt u uw auto eens goed laten
wassen”, aldus de vereniging. Tussen
10.00 en 13.00 uur kunnen autobezit-

ters met hun voertuig terecht op het
plein voor de kerk in America. “De
leden van de muziekvereniging zorgen
er dan voor dat u weer goed voor de
dag komt met een blinkende auto.”

Modeshow in Museum
de Kantfabriek
De afdeling Fashion van College den Hulster in Venlo geeft op donderdag 7 juni een modeshow in Museum de Kantfabriek in Horst. De show
start om 19.30 uur.
Nieuwe mode-ontwerpen worden
tijdens de modeshow door mannequins getoond. De modeshow wordt
georganiseerd in samenwerking met

Museum de Kantfabriek in Horst en
wordt aangevuld met dans en muziek.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Stoere Patsers op
Kermis Lottum
De Stoere Patsers komen eenmalig weer bij elkaar voor een optreden
op de Lottumse kermis. Op zondag 1 jul is de kermistent van Lottum het
toneel van dit optreden.
Het is ondertussen 10 jaar
geleden dat ze in de Mèrthal in
Horst voor de laatste keer te horen
waren, waarna ze de gitaren aan de
muur gehangen hebben. Speciaal
voor de Lottumse kermis halen

ze die er weer vanaf om hun hele
oeuvre ten gehore te brengen.
Voorverkoop van de kaarten begint
op vrijdag 15 juni.
Meer informatie is te vinden op de
Facebook-pagina van Kermis Lottum.

Opel Kadett C Club Treffen
Opel Kadett C Club Nederland organiseerde 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. Het betrof hier
een type van de Opel Kadett dat gebouwd is tussen 1973 en 1978. Tijdens dit weekend kwamen er
ongeveer 150 tot 200 hiervan naar het evenemententerrein.

Muzikantine neemt afscheid van
oude locatie ‘t Gasthoês
De Muzikantine in Horst verhuist tijdens de verbouwing van ’t Gasthoês in Horst, tijdelijk naar het gebouw
van OJC Niks. Om afscheid te nemen van de oude locatie vindt er op zaterdag 7 juli van 13.00 tot 17.00 uur een
open dag plaats.
In overleg met gemeente Horst
aan de Maas wordt het OJC Niksgebouw momenteel aangepast, onder
meer door de lokalen geluidsdicht te
maken en de muzikanten een eigen
ingang te geven. Volgens Marion
Steeghs van De Muzikantine biedt
deze verhuizing mooie kansen: “We
gaan actief de samenwerking aan met
het nieuwe bestuur van OJC Niks. Zo
zal er in het nieuwe schooljaar een
gezamenlijke opening en infodag
plaatsvinden en willen we samen activiteiten gaan opzetten. Op zaterdag 7
juli gooien we nog één keer de deu-

ren open”, aldus Marion. “We zeggen
onze oude locatie gedag én zullen op
deze middag ook op ludieke wijze ons
nieuwe adres extra bekendheid geven.
Er is natuurlijk muziek, maar bezoekers
kunnen ook volop zelf experimenteren met instrumenten en onze mobiele
muziekstudio.” Tijdens de vijfde editie
van het Muzikantine-weekend, eind
september, wordt de nieuwe website
van De Muzikantine gelanceerd. Met
deze website wil de organisatie alle
muzikanten van Horst aan de Maas in
kaart brengen. “ We gaan een database opzetten die alle muzikanten,

bands en aanverwanten verenigt.”
Met deze database wil De Muzikantine
de verbinding tussen muzikanten versterken. “Het idee is dat men elkaar
eenvoudig kan vinden in deze database; zowel een band die een nieuwe
gitarist zoekt als bijvoorbeeld een
project dat gelegenheidsmuzikanten
zoekt.” Het Muzikantine-weekend
wordt afgesloten op zondag
30 september tijdens het OP-festival
in Horst. Muzikanten kunnen zich nog
tot eind juni inschrijven via
www.popdorpvanlimburg.nl of de
Facebook-pagina van De Muzikantine.

Uitvoering Bennie de Musical
In het Dendron College vindt op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juni de uitvoering van Bennie de Musical
plaats. Op vrijdag en zaterdag is de aanvangstijd 19.30 uur en op zondag is dat 15.00 uur.
De musical is een Nederlandstalige
bewerking van de bekende musicalproductie ‘Annie’, het verhaal van over
een roodharig weesmeisje. De productie is in handen van vijfde jaarsscho-

Montmartre
in Museum De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 10 juni een dag
in het sfeer van het Franse ‘Montmartre’. Diverse kunstschilders, tekenaars, portrettekenaars en muzikanten zijn deze dag aanwezig om bij te
dragen aan de Franse sfeer.
Zo mogen kinderen een eigen
schilderijtje maken en is er een
karikatuurtekenaar aanwezig. Ook is er
een kleine brocantemarkt van textiel
en andere spullen te vinden. De
muziek wordt verzorgt door kleine
draaiorgeltjes. In echte Franse stijl
word er stokbrood met kaasplankje en

een glaasje wijn geserveerd. Verder is
er een voorlichting over escargots en
zijn er escargothapjes.Aansluitend
vindt er om 18.00 uur een voorstelling
plaats van de Franse cabaretgroep
Muzifique. Meer informatie over deze
voorstelling en over de dag is te
vinden op www.museumdelocht.nl

lieren Tim Stoter, Imke Driessen en
Sylke Deters en afkomstig vanuit het
overkoepelende project ‘ondernemen
met passie’, waarbij scholieren geheel
op eigen kracht en zonder budget

een eigen onderneming starten. De
acteurs zijn allemaal kinderen uit Horst
aan de Maas in de leeftijd van 9 tot
18 jaar. Kijk voor meer informatie op
www.benniedemusical.nl

Lucassen Agri Productie BV in Sevenum is een
vollegronds- groentebedrijf. Wij telen diverse soorten sla.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

TRACTORCHAUFFEUR

m/v

Ben jij schoolverlater of zoek je een leuke baan voor in de vakantie
en ben je in het bezit van een tractorrijbewijs, reageer dan nu!
Stuur je CV naar info@lucassenagri.nl of bel voor inlichtingen 06-19222362

WWW.LUCASSENAGRI.NL
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Agenda t/m 14 juni 2018
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Handwerkcafé

Carwash

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: muziekvereniging St. Caecilia
Locatie: plein voor de kerk America

Modeshow

Open dag werk van cursisten textiel en glasinlood

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

vr
08
06

Tijd: 11.00 en 14.30 uur
Organisatie: Stg. Balletschool Horst
Locatie: Cultureel Centrum ’t Gasthoês Horst

Slootjesdagen
Tijd: 12.30-16.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Natuur- en informatiecentrum Aan De Drift
America

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: atelier Ans Krekels en glashut Egbert
Hulshof
Locatie: Krienestraat 2, Broekhuizenvorst

Lezing over kasteel Horst

Slootjesdagen

Open zondag

Tijd: 19.30 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Tijd: 12.30-16.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Natuur- en informatiecentrum Aan De Drift
America

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Oudergroep dyslexie

Bennie de Musical

Kolckconcert

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

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Dendron College Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Fanfare Broekhuizenvorst & Ooyen
Locatie: Hoeve de Kolck Broekhuizenvorst

Brei- en haakcafé

Lenteconcert

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis Tienray

Tentoonstelling werkplaats
ZONDER GUM

Gember By Night

Donateursconcert

Bennie de Musical

Tijd: 18.30-22.00 uur
Locatie: Passie voor Vis Sevenum

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Fanfare Monte Corona Kronenberg en
Evertsoord
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Dendron College Horst

Bennie de Musical
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Dendron College Horst

za
09
06

Balletvoorstelling
De Tovenaar van Oz

zo
10
06

Franse dag ‘Montmartre’
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Fried van Helden toernooi

Tractortourtocht

Tijd: 10.00-22.00 uur
Locatie: Sportpark Wienus Hegelsom

Tijd: 10.30-14.30 uur
Organisatie: Tractorclub Melderslo
Startlocatie: Café ’t Tunneke Melderslo

Problemen met
uw kunstgebit?

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

Zes beeldende kunstenaars
(o.a. Jos Spiertz met ‘beweging in steen’)
laten hun werk zien in de beeldentuin/
atelier Artheo. Samen zorgen zij voor een
inspirerende ontmoeting.
Elke zondag tot 17 juni,
van 11.00 tot 17.00 uur. Ook op afspraak.
De entree is gratis.
Behelp 15 | Asten-Heusden
0493-693666 | www.artheo.nl

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

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

GEVRAAGD EEN
ACTIEVE VERKOOPSTER!

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

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: ZONDER GUM
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

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

voor 10 à 15 uur per week
Wij bieden een prettige werksfeer en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wil je ons team versterken stuur dan een
sollicitatiebrief naar:
Mariette Mode
t.a.v. Mariette van Og
Doolgaardstraat 8
5961 TS Horst
info@mariettemode.nl
077 398 56 51
Graag tot ziens bij:

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

500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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America
zondag

Heilige mis

11.00

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

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

Jubileumshow Vocal Connexion
In het kader van het vijftigjarig bestaan trad Vocalgroup Vocal Connexion uit Sevenum zaterdag
2 juni, onder leiding van dirigent Marcel Engelen op met de show Can’t Stop The Feeling. Naast het
koor waren er in De Wingerd optredens van drumband ’t Slaâgveld uit Sevenum, gospelkoor Spirit of
Love uit Tegelen, Happy Sound Merselo, Peter Joosten op drums, Robbie Timmermans op gitaar,
Jules Fransman op basgitaar en Marcel Engelen op piano. De presentatie was in handen van
Tessa Maessen.

Donateursconcert Monte Corona
In gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg vindt op zaterdag 9 juni om 20.30 uur het jaarlijkse
donateursconcert plaats, georganiseerd door fanfare Monte Corona Kronenberg en Evertsoord. Voor deze editie is
Muziekvereniging St. Caecilia uit America uitgenodigd.
Met dit concert wil de fanfare
alle inwoners van Kronenberg en
Evertsoord danken voor de steun
in welke vorm dan ook. Muziek
vereniging St. Caecilia uit America
is opgericht in 1917 en heeft een
grote traditie in de wereld van de
blaasmuziek en fanfareorkesten.
Het orkest heeft met meerdere

bekende componisten samengewerkt,
zoals Henk Badings, Jo van den Booren
en Alexander Comitas. Ook zijn er
gezamenlijke optredens gegeven
met solisten als Jörgen van Rijen,
Renato Meli en Gé Reinders en met
de Americaanse band Rowwen Hèze.
In 2015 werd St. Caecilia Limburgs
kampioen in de eerste divisie tijdens

de concertconcoursen. Beide korpsen
nemen na het Peeltoernooi 2018
afscheid van hun dirigent: voor
St. Caecilia is dat Frank Steeghs en
voor Monte Corona is dat Geert Jacobs.
Op zondag 1 juli neemt Monte Corona
om 15.00 uur afscheid van Jacobs
tijdens het laatste optreden voor de
zomervakantie.

Gebiedsteams

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Medische
zorg
Huisarts en apotheek

Broekhuizen
zondag
		

service 23

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
8 t/m 10 juni 2018
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
T 0478 58 34 78
11 t/m 14 juni 2018
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73

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

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

STANDBOUWER GEZOCHT
Ben jij jong, energiek, flexibel en een teamplayer en wil je graag op diverse plaatsen in de wereld werken
dan is standbouwer de juiste job voor jou.

Functieomschrijving:

Als standbouwer bouw je zowel zelfstandig als in teamverband stands op beurzen en congressen, voornamelijk in Europa
maar af en toe ook daar buiten.
Je legt vloeren, plaatst wanden, kit en schildert, installeert standverlichting, verzorgt grafische decoraties en nog veel meer.
Deels bereid je stands voor in het magazijn maar je hoofdtaak is dat je stands monteert en afbouwt op locatie.
Je hebt 2 rechterhanden en weet met gereedschap om te gaan. Je werkt goed samen en denkt in oplossingen.
Indien nodig ben je bereid om lange dagen te maken en vindt het niet erg om in het weekend te werken.
Je spreekt minimaal Engels en eventueel Duits. Je bezit rijbewijs B en bij voorkeur rijbewijs C.

(LEERLING) MEUBELSPUITER GEZOCHT
Functieomschrijving:

Als stand en interieurbouw bedrijf zijn wij op zoek naar een ervaren meubelspuiter of een gemotiveerde jongeman
die intern opgeleid wil worden tot allround voorbewerker/meubelspuiter.
Alle voorkomende werkzaamheden zoals schuren, ontvetten, afplakken en spuiten behoren tot de taken.
Gevraagd wordt een goede, positieve en enthousiaste collega. Geen 9-tot-5-mentaliteit.

Wat bieden wij:

Wij bieden jou een afwisselende baan in een gemotiveerd jong team. Salaris en overwerkregeling conform CAO tentoonstellingen.
In het seizoen maak je veel uren die deels in de zomermaanden gecompenseerd kunnen worden.

Bedrijfsprofiel:

So Expo is gespecialiseerd in maatwerk standbouw. We hebben een eigen ontwerpafdeling, werkplaats, spuiterij en sign afdeling.
Onze klanten zijn divers en komen uit de hele wereld. Wij zijn klantgericht, kwaliteit en service staan hoog in het vaandel.
So Expo BV is gevestigd in Venray en is een middelgroot standbouwbedrijf met ca. 25 werknemers.

Geïnteresseerd?
Heb je interesse in ėėn van deze banen stuur dan een e-mail met je CV en motivatie naar Stefan Martens.
stefan@soexpo.nl
So Expo BV
Energieweg 1
5804 CE Venray
Tel. 0478-514577

ROERMOND

HEERLEN

In de Cramer 148
Witveldweg 100
Burghoffweg 13
(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230
T. 077-3982234
T. 0475-691548

HORST

Horst
Filiaalleider Superkeukens

Rob Lamers
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WWW.SUPERKEUKENS.NL

compleet met combimagnetron, gaskookplaat, afzuigkap, koelkast,
spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

300 cm

Breitner

€ 4199,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

IED SUP
ERE ERK
ZON EUK
DAG ENS
GEO IS
P EN
D!

