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Bennie de musical
In het Dendron College in Horst werd zaterdag 9 en zondag 10 juni de musical Bennie opgevoerd. Bedacht, geregisseerd en geproduceerd door Tim Stoter, Imke
Driessen en Sylke Deters, leerlingen van het Dendron College. Het verhaal was een bewerking van de bekende musical Annie en werd gespeeld door een cast van 22
personen. De drie laten weten tevreden terug te kijken op de uitvoeringen. “De voorstellingen zijn supergoed verlopen. We hebben er ontzettend van genoten. Het is
beter gegaan dan we van te voren verwacht hadden. De kleine foutjes die gemaakt zijn tijdens de voorstelling werden meteen geweldig opgelost door het improvisatievermogen van alle castleden. Een souffleur was dus niet nodig.” Of ze nog een keer zo’n musical op de planken gaan zetten, durven ze nog niet te zeggen. “Eerst willen we
even bijkomen van dit avontuur en daarna zien we wel verder, maar het smaakt zeker naar meer.”

Venrayseweg 60-kilometerzone
De Venrayseweg tussen Horst en Castenray wordt buiten de bebouwde kom een 60-kilometerweg. Nu mag
er op deze weg nog 80 kilometer per uur gereden worden. Aanwonenden en bedrijven hebben om deze
maatregel gevraagd.
De bewoners van de Venrayseweg
en aanliggende bedrijven boden vorig
jaar een lijst met handtekeningen aan
de gemeente aan. Daarmee werd
gepleit voor maatregelen op de
Venrayseweg om zo te komen tot ‘een
veiliger en beter woon-leef- en
werkklimaat’, aldus de indieners.
Zij verzochten de gemeente om de
weg te veranderen in een 60-kilometerzone met fluisterasfalt. B&W heeft
nu het besluit genomen om de
Venrayseweg aan te passen naar een
60-kilometerweg. Er komt echter
geen fluisterasfalt. Volgens de
gemeente is door de komst van een

bedrijventerrein de Venrayseweg
veranderd. Het vrachtverkeer is toegenomen en door het optrekkend en
afremmend verkeer, ontstaan er soms
gevaarlijke situaties, aldus de
gemeente. Door het gereedkomen van
de A73 heeft de weg geen functie meer
als doorgaande route tussen Horst en
Venray. In het gemeentelijke verkeersen vervoersplan (GVVP) staat de weg
gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg waar een maximum snelheid
van 80 kilometer per uur geldt. Dit kan
volgens B&W worden veranderd naar
de categorie erftoegangsweg. Dit heeft
volgens haar een positief effect op de

verkeersveiligheid en past beter bij
de huidige functie van de weg.
Gemeente Venray heeft plannen om
de Horsterweg tussen Castenray en
Leunen in te stellen als een 60-kilometerweg. Door ook de Venrayseweg
aan te passen, geldt eenzelfde
snelheid op de route tussen Horst
en Leunen. Met het geplande onderhoud van de Venrayseweg wordt
de bestaande slijtlaag vervangen
door emulsie asfaltbeton. Volgens
de gemeente geeft dit een beperkte
geluidsreductie. Er worden verder
geen geluidswerende maatregelen
genomen.

Wij zijn op zoek naar een:

VERKOOPMEDEWERKER (32-40 uur)
HULPKRACHT VLEESWAREN,
KAAS EN BROOD (2-12 uur)
Meer informatie:
Wil Lucassen T 077-3961394

Svp vóór 30 juni 2018 inzenden
per e-mail plus.horst@planet.nl

Meer informatie is beschikbaar op plus.nl
Lucassen

| Patronaat 13c | Horst | 077 396 13 90 |

plus.nl
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Verre reizen als inspiratie voor expositie
Vader en zoon Gerard en Lucien Staals uit Grubbenvorst hebben beiden
een liefde voor de schilderkunst. Gerard schildert al meer dan 40 jaar en
Lucien heeft in 2008 na zijn studie het schilderen weer opgepakt. Nu zijn
de werken van dit duo te zien in een expositie waar ze hun schilderijen,
die gebaseerd zijn op hun reizen, tentoonstellen.
Toen Lucien 8 jaar oud was nam
zijn vader hem al vaker mee naar
schilderlessen van Toon van de Ven in
het Brouwershuis in Broekhuizen.
Hij was de enige van de drie broers
die geïnteresseerd was in de schilderkunst. “Ik was altijd wel creatief
ingesteld en vond het leuk om met
mijn vader mee te gaan”, vertelt

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, Fenna Deters,
Lieke Mooren en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo,
Dorothé Gijsen-Verhaeg en
Reggy Hermans
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
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.

Lucien. “Omdat mijn vader schilderde
had ik thuis de mogelijkheid om ook
met kwasten en verf in de weer te
gaan. Zo is mijn liefde voor schilderen
begonnen.” Gerard vertelt dat hij
degene was die in eerste instantie zijn
schilderijen tentoon mocht stellen.
“Ik kwam op het idee om dit samen
met Lucien te gaan doen. Het is
namelijk een unieke ervaring om als
vader en zoon op een expositie te
staan.” Qua stijl heeft het duo zeker
een aantal raakvlakken. Zo schilderen
ze beide abstracte landschappen en
laten ze zich inspireren door hun
reizen. Ook gebruiken ze veel dezelfde
kleuren: blauw, oker en een bruin zie
je veel terug in hun schilderijen. Op de
vraag of Lucien nog altijd advies
vraagt aan zijn vader, antwoordt hij:
“Zeker, we kunnen nog altijd veel van
elkaar leren. Zo werk ik bijvoorbeeld
met veel meer textuur, wat mijn vader
nu ook wel eens is gaan doen. Het is
leuk om zo samen bezig te zijn met
onze hobby. Tegelijkertijd schilderen
lukt ons dan weer niet, we moeten
beiden op ons eigen moment ons
kunnen uiten en ongedwongen
kunnen werken.”
Inspiratie halen de mannen
overal vandaan. Zo hebben ze beiden veel gereisd en zijn die plekken
weer terug te zien in hun schilderijen.

Landschappen van overal ter wereld
zijn te zien op de doeken. Het thema
van de huidige expositie is ‘A Space
Oddyssey’, het is een ruimtereis die
deze landschappen verandert in buitenaardse plekken. “Landschappen
brengen iets aan de gang”, vertelt
Gerard. “Abstract werk zorgt ervoor
dat de verbeelding van mensen kan
gaan spreken. Ik vind het belangrijk
dat bijvoorbeeld kinderen ook geprikkeld worden om meer met hun creativiteit te doen. Ieder heeft zijn eigen
talenten en het is mooi om ze op een
creatieve manier te kunnen uiten.”
Naast de reizen die ze gemaakt

temperament op het doek vast te leggen. De flamenco en het stierenvechten komen er bijvoorbeeld in terug.
De liefde voor het reizen zit duidelijk in de genen. Lucien heeft ook
internationale thema’s, zoals ‘Across
the border’, ‘Balkan evenings’ en
Pays de Caux (de ruige Normandische
kusten), die tentoon gesteld worden.
Zijn stijl ligt volgens hem in een grensgebied tussen het realisme en de
abstractie en is een mooie aanvulling op het werk van zijn vader. Van 4
juni tot en met 3 september zijn de in
totaal 60 schilderijen van dit duo te
zien in de Horstgraaf in Venlo.

Hondje gered van de A73
Op de A73 is zondagmiddag 10 juni rond 13.45 uur een loslopend hondje gevangen door een oplettende burger en politieagent.
“Het hondje is weggelopen vanuit
Tienray”, vertelt een woordvoerder
van de politie. “Hoe dat gegaan is
weten we niet precies, wel dat het is

opgemerkt door een burger. Nadat er
een melding van gemaakt werd bij de
politie, ging de man er samen met een
politieagent achteraan. Ze hebben het

hondje samen gevangen.” Nadat het
hondje is gevangen, werd het naar een
opvang in Smakt gebracht. Na een
melding op Facebook had de eigena-

resse zich zondagavond al gemeld.
“In eerste instantie was het hondje
wat angstig, maar nu is het goed en
wel weer terug bij de eigenaar.”

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 24 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

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

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

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

hebben zijn verschillende teksten en
films ook inspiratie geweest voor de
schilderijen van Gerard. De tekst van
het nummer Black Star van David
Bowie is bijvoorbeeld iets dat terug
komt in een van zijn kunstwerken.
“Dit is een zwaarmoedig thema dat
over de dood gaat”, vertelt Gerard.
Ook teksten van onder anderen
Leonard Cohen zijn een inspiratiebron
geweest.
Daar tegenover staat dan weer
het Spaanse thema dat ook te zien is
op de expositie. Het door Gerard vaak
bezochte Spanje heeft hem geïnspireerd om de cultuur en het Spaanse

OOK VOOR UW TUINHOUT
GEHELE BOUWVAK GEOPEND

LAATSTE TWEE

HORTENSIA
DAGEN

15 EN 16 JUNI VAN 9.30-16.30 UUR

AANBIEDING:

div. srt. hortensia’s e.a. heesters/planten
10 voor € 35.00
Ook vlinderstruik dahlia, vaste pl.
Info bel 06-40327108 of zie:

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

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00
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Voor het goede doel

In acht dagen van Italië
naar Sittard fietsen

Amba
TOTALE UITVERKOOP
Schilderijen, lijsten en verschillende soorten verf.

Isa Stappers (18) uit Hegelsom fietst deze zomer in acht dagen vanuit Italië naar Sittard om geld in te zamelen voor het Daniel den Hoed fonds, een fonds dat kankeronderzoek door het Erasmus MC financiert. Isa is aangesloten bij Tour for Life, de organisatie die deze tocht mogelijk maakt.

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur / 13.30 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Amba is tot en met 23 juni geopend
Daarna sluiten de deuren

Patersstraat 24A, 5801 AV Venray

Kwaliteit heeft een naam

17 juni Vaderdag
verras hem met verse asperges!
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Isa fietst niet alleen, maar samen
met haar oom Ron en nicht Sanne.
“Mijn oom kwam eigenlijk met het
idee. Aan hun kant van de familie was
onlangs hun opa Theo overleden aan
kanker en daarom wilde mijn oom iets
doen om Theo te eren.” Maar ook Isa
kreeg snel daarna van dichtbij iets van
de ziekte mee. “Kort nadat Theo was
overleden, werd ook iemand uit mijn
eigen familie ziek en niet snel daarna
werd het zusje van een vriendin
gediagnosticeerd. Ik wilde graag iets
preventiefs doen en daarom leek het
idee van mijn oom om mee te doen
aan een wielertocht voor het Daniel
den Hoed fonds, mij een mooi idee.”
Het sporten is voor Isa een belangrijk onderdeel in haar leven. Ze heeft
naar eigen zeggen altijd veel en intensief gesport. Zo heeft Isa jaren aan
triatlon gedaan en was ook het wielrennen haar niet vreemd. “Een jaar
geleden ben ik weer begonnen met
wielrennen. Nu heb ik een trainingsschema voor de tocht deze zomer

waarvoor ik vijf keer per week train,
verschillend van twee tot vier uur per
training. Binnenkort ga ik ook nog
naar de Vogezen, een gebergte in
Frankrijk. Daar kunnen we het klimmen echt oefenen.” Het is de eerste keer dat Isa deelneemt aan een
sportevenement dat georganiseerd
wordt voor een goed doel. Dat weerhoudt haar er echter niet van om zich
volop in te zetten voor Tour for Life.
“Ik wil er graag zijn voor iedereen
met kanker. Natuurlijk raakt het je
meer als de ziekte in je eigen familie
of vriendenkring voorkomt, maar ik
wil iedereen met de ziekte een kans
geven.” Het minimale startbedrag van
2.500 euro hebben Isa en haar team
al bij elkaar. “We hebben nu ongeveer
3.000 euro bij elkaar. Het doel is om
met ons drieën in totaal 10.000 euro
op te halen.”
Om dit bij elkaar te krijgen hebben Isa, Ron en Sanne al verschillende
acties georganiseerd en loopt er tot
het begin van de tocht nog een aan-

tal acties. De tocht die Isa gaat rijden
duurt acht dagen. “Elke dag zullen
we ongeveer 170 kilometer fietsen.”
Ook de ouders van Isa gaan mee met
de tocht. Zij rijden in een camper achter de renners aan en zorgen ervoor
dat de renners voldoende te eten en
te drinken krijgen. Tour for Life, de
organisatie waarbij Isa en haar team
zijn aangesloten, is een grote organisatie. “Er doen ongeveer 200 renners meedoen deze zomer. In totaal
wordt er een opbrengst van ongeveer
600.000 euro verwacht.” Het geld dat
uiteindelijk opgehaald wordt, wordt
gebruikt voor kankeronderzoek bij het
Erasmus MC. “Zij investeren elk jaar
het bedrag in een nieuwe en betere
manier om kanker te onderzoeken.”
Isa zou ook volgend jaar weer willen
meefietsen met de tocht. “Mocht dat
niet lukken, dan ga ik volgend jaar als
vrijwilliger aan de slag.”
Meer informatie over de tocht
die Isa gaat rijden is te vinden op
www.tourforlife.nl/isa-stappers

Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

elke
zondag
open

WWW.LEURS.NL

De Raad van State buigt zich vrijdag 15 juni over de weigering van de voormalige gemeente Sevenum om
een dierencentrum uit Sevenum nadeelscompensatie toe te kennen, nadat in 2007 een bouwvergunning werd
geweigerd.
bovendien dat het gemeentebestuur
andere uitbreidingsplannen heeft
tegengewerkt. Tegen de weigering om
nadeelscompensatie toe te kennen
kwam het dierencentrum eerder in
beroep bij de rechtbank Limburg. Die
oordeelde in april 2017 dat het weigeren van de vergunning in 2007 te lang
geleden is om nu nog schade daarvan

te claimen. De rechtbank vond ook dat
zij onbevoegd was om te oordelen of
het dierencentrum tegenwerking
heeft ervaren door het gemeentebestuur. Het dierencentrum is het niet
eens met het oordeel van de rechtbank en komt daartegen in hoger
beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

natuurlijk vers en rijp geplukt
VOOR VADER

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 2 BAKJES VAN 500 GRAM

€ 4,00

VOOR
GELDIG OP ZATERDAG 16 JUNI
niet in combinatie met andere kortingen

#

Het dierencentrum had in 2007
een bouwvergunning gevraagd voor
de uitbreiding van hun dierencentrum
met 40 hondenkennels, maar het
gemeentebestuur van de toenmalige
gemeente Sevenum weigerde die
vergunning. Volgens het dierencentrum heeft het daardoor schade
geleden. Het dierencentrum beweert

#

Dierencentrum wil
nadeelscompensatie gemeente
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Vandalisme en diefstal
Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Camera’s bij Roeffen Mart
Speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst wordt voortaan bewaakt met camera’s. De stichting hoopt hiermee
het vandalisme een halt toe te roepen.

Magazijnmedewerker / Monteur

Als magazijnmedewerker / monteur ben je
werkzaam op de locatie Sevenum en omstreken. Je
houdt je bezig met ontvangst / uitgaande goederen,
orders klaarzetten en het bezorgen, inhuizen en
monteren van bestelde kantoormeubelen bij onze
klanten. Het betreft een fulltime functie

Functie-eisen:
Arbeidsvoorwaarden:
• Zelfstandig kunnen werken
• Marktconform salaris en vergoedingen
• In het bezit van een geldig C rijbewijs • Mogelijkheid tot een vast dienstverband
• Goede fysieke gezondheid
• Werken met modern en goed
• Geen 9-tot-5 mentaliteit
onderhouden materieel
• Afwisselend werk
• Extra cursussen wanneer vereist

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. Dit kan per post:
Hagro kantoormeubelen, t.a.v. dhr Wout Swinkels, Horsterweg 19,
5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Werken bij
Nijsen/Granico?
AB Werkt werft mensen voor Nijsen/Granico.
Kom naar de speciale kennismakingsavond op:

Woensdagavond 27 juni
van 19.00 uur – 21.00 uur

De afgelopen maanden is de
speeltuin in Grubbenvorst herhaaldelijk slachtoffer geweest van diefstal en
vandalisme. Zo werden er tot tweemaal toe dure schommels gestolen en
werd er een klimbrug in brand gestoken. Volgens voorzitter Jan Vissers zijn
hier niet alleen de kinderen de dupe
van, maar ook de vrijwilligers. “
Dergelijke incidenten hebben tot
gevolg dat we óf in het onderhoud
moeten snijden of dat de vervanging
van gestolen of beschadigde speeltoestellen erg lang op zich laat wachten.
Na het zoveelste incident zakte de
moed bij een aantal vrijwilligers
behoorlijk in de schoenen. Het werk

dat zij belangeloos verzetten wordt op
deze manier zo bruut tenietgedaan,
dat het voor sommigen steeds lastiger
werd op zich toch weer op te pakken
om schades te gaan herstellen.
Er moest een oplossing komen.”
Een drietal ondernemers,
EWS Solutions, Eye Watch Security
Group en Staalmeesters, heeft daarop
besloten de speeltuin belangeloos
te helpen. Directeur Dave van de
Laar van Eye Watch Securit Group:
“Door middel van moderne camera’s
die uitgerust worden met intelligente
software gaan we binnen gezette tijden de speeltuin bewaken. De camera’s ‘zien’ zelf verdachte bewegingen

en geven daarop alarmmeldingen.
Via onze eigen meldkamer kunnen we
dan direct live meekijken en bijvoorbeeld de politie alarmeren, onze eigen
beveiligers aansturen of kentekens
noteren.” Het bestuur en vrijwilligers
van Speeltuin Roeffen Mart zijn heel
blij met het aanbod. Voorzitter Vissers:
“We kunnen eindelijk een serieuze
maatregel nemen om de in de laatste jaren toegenomen diefstallen en
vandalisme een halt toe te roepen.”
Op zaterdag 16 juni wordt het nieuwe
camerasysteem officieel in gebruik
genomen door wethouders Birgit op
de Laak en Han Geurts van gemeente
Horst aan de Maas.

Bij Nijsen/Granico in Veulen kun je onder andere
aan de slag als:
• Machine operator
• Heftruckchauffeur
• Logistiek medewerker
• Onderhoudsmonteur
Aanmelden voor de kennismakingsavond is
mogelijk t/m zondag 24 juni. Er is plaats
voor maximaal 10 personen. Kijk voor
meer informatie op ab-werkt.nl/nijsen

Kom je ook? Meld je aan via horst@ab-werkt.nl
of bel 077-3980883 en vraag naar Remy.

AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
T 077 - 39 808 83
ab-werkt.nl

HALLO in Eindhoven
Het team van volleybalclub Hovoc 6.1 nam zaterdag 2 juni deel aan de Nederlandse kampioenschappen voor clubteams in Eindhoven. Daar behaalden zij een vijfde plaats. Tussen het spelen door
was er nog tijd om met de HALLO op de foto te gaan.
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Archeologie

Resten oude kerk Horst
opgegraven

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

Voor een archeologisch project hoef je voorlopig niet meer ver van huis. In de Lambertuskerk in Horst is
namelijk een team bezig met het zoeken naar de locatie van de grafcrypte van de familie Van Wittenhorst.
Naar verwachting ligt deze crypte onder de kerk begraven. Een archeologisch team sloeg zaterdag 9 juni de
handen ineen om dichter bij deze vondst te komen. Uiteindelijk werden resten van de oude kerk gevonden.

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

IEDERE
G
ZONDA
N
A
OPEN V
T
12.00 TO
UR.
17.00 U

7.99
11.99

Portulaca

Ø 27 cm. Per stuk

Het atrium van de Lambertuskerk
in Horst was zaterdag 9 juni de locatie
waar een archeologisch team hard
aan het werk was. Er werd druk
gezocht naar fundamenten van de
toren van de oude kerk die dateert uit
1300. Kruiwagens vol zand werden
gevuld en weer geleegd. Al dit
harde werk zou de precieze locatie
van de oude toren in kaart moeten
brengen. Een situering van de toren
betekent een beter inzicht van waar
ze de grafcrypte van de familie
Wittenhorst kunnen vinden. Dat is
nog niet zo makkelijk als dat het lijkt.
De huidige kerk is namelijk na de
Tweede Wereldoorlog gebouwd, deze
periode heette de wederopbouw.
Deken de Graaf Woutering vertelt
dat er toen veel kastelen en kerken
opgebouwd moesten worden
omdat alles verwoest was door de
oorlog. Vandaar dat er toen niet veel
aandacht is geschonken aan wat er
nog onder de grond te vinden was.
“De plattegrond die nu gebruikt wordt
laat zien dat de grafcrypte onder de
banken in de kerk ligt. Maar omdat

ze twijfelen of de informatie op deze
plattegrond wel klopt, wil het team
eerst zeker weten wat de precieze
afmetingen zijn. Het is namelijk niet
niks om daar de hele kerk voor te
gaan verbouwen”, zegt de deken
lachend. “Het is in ieder geval een
spannend en opwindend project.
We weten natuurlijk niet wat we
allemaal gaan aantreffen.”

Een bijzondere
ontdekking
Xavier van Dijk, de archeoloog
die zich op dit project richt, was in
de ochtend druk bezig met het wegscheppen van zand en steen. Hij had
nog niks gevonden wat op een toren
leek. Toch kwam hij tot een bijzondere ontdekking. In het atrium van de
Lambertuskerk kwam hij namelijk een
skelet tegen van een kind van ongeveer 7 tot 12 jaar oud. Het volledige
skelet lag nog precies op zijn plek wat
betekent dat dit kind hier ooit begraven is geweest. Xavier: “De kleine vingerkootjes van dit kind zijn het meest

kwetsbaar. Omdat ze nog in tact zijn
kan ik een inschatting maken dat dit
kind hier ongeveer 200 jaar geleden
is begraven. Rond de kerk lag toen
namelijk een begraafplaats.”
De toren was nog niet gevonden
maar deze vondst gaf wel iets meer
richting. “Op een plek waar ooit
mensen zijn begraven kan geen toren
hebben gestaan”, vertelt Xavier.
Een beetje opschuiven dus en vanaf
daar weer verder gaan zoeken. Stapje
voor stapje kwamen ze steeds dichter
bij de juiste plek. In het begin van de
middag vond het team namelijk waar
ze naar op zoek waren: de muren
van de toren uit 1300. Deze vonden
ze enkele meters van het skelet af.
Ook vonden ze steenresten van een
meer dan duizend jaar oud oerkerkje
dat ooit op de plek van het atrium
had gestaan. Zaterdag 16 juni zal
het team weer verder gaan met
de opgravingen. Dan worden de
fundamenten van de toren verder
uitgegraven en wordt er een plan
gemaakt over het opgraven van de
grafkelder.

Jan Linders-terrein

Extra parkeerplekken Tienray
Er komen extra parkeerplekken op het voormalige Jan Linders-terrein in Tienray. Gemeente Horst aan de
Maas heeft daartoe besloten omdat bezoekers van de pas geopend ijssalon in het dorp, hun auto parkeren op
de Nieuwe Baan en de Swolgenseweg. Dit leidt in sommige gevallen tot overlast of een verkeersonveilige
situatie.
De gemeente heeft daarom
besloten deze week tien extra
parkeerplaatsen op het voormalige Jan Linders-terrein aan te
leggen. Daarnaast gaat zij

bestaande parkeerinformatieborden
herzien. Bij provincie Limburg is een
verzoek ingediend voor een zebrapad. De gemeente verwacht echter
dat door de wettelijk geldende

termijnen het zebrapad pas na
de zomer aangelegd kan worden.
Gemeente Horst aan de Maas geeft
aan de situatie ook na de aanpassingen te blijven monitoren.
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RENÉE VAN WEGBERG
KRIJGT EIGEN EETBARE ROOS
Doop van Rosa Renée van Wegberg
Tijdens de opening van de Potrozenshow, wordt op 17 juni de speciale nieuwe
eetbare roos ‘Rosa Renée van Wegberg’ gedoopt. De bekende musical-actrice en
zangeres, geboren en getogen in Horst aan de Maas, is zeer vereerd en zal ook
enkele nummers zingen.
Smaakevenement
Het belooft een mooi smaakevenement te worden als traiteur-Kookstudio
Maurice@home uit Horst op 17 juni in De Rozenhof rozengerechten gaat
bereiden met als ingredienten streekproducten en eetbare en supergezonde
bloemenblaadjes. Rozenkoningin Mieke Smits zal rozengebakjes van
bakkerij Smits presenteren. Theo Clevers laat bezoekers het speciaal
bereide rozenijs proeven.
Kom naar de Rozenhof in Lottum en geniet met volle teugen van de
heerlijke kleuren- en geurenpracht in de bloeiende rozentuin!
• Entree is op 17 juni voor iedereen gratis
• officieel programma en doop roos 11-13 uur
• geopend van 10-17 uur

WWW.DEROZENHOFLOTTUM.NL

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

06

familie

14
06
Verdreetig hebbe weej aafscheid mótte neme van

“Aafscheid neme wie duis-se dât?
d’r is gen dreijbook wat ut wet.
Zeg maar gewoën met gooije mood,
hoije, ut waar good”

Ós Door

Door Huijs-Stappers
echtgenote van

Piet Huijs †
Mam, oma is euverleeje in de laeftiéd van 79 jaor.
Ellis en John
Sjoerd, Maud
Roy en Monique
Sem✶, Jip, Tijn
Rex en Jolanda
Raf, Tess, Siem

Horst, 11 juni 2018
Correspondentieadres:
Beatrixstraat 13
5971 BN Grubbenvorst
Weej neme aafscheid van mam, oma op vriedaag 15 juni um
11.00 aor op ut adres wao ze is gebaore. Dât is “Boérderiej
Pedjeshôf”, Lottumsewaeg 24 in Grubbevors. Weej wille ôch
dao beej deze hiel gaer veur oétnuüdige.
Parkaere ken beej de Parochiekerk.
De ingang van Pedjeshôf is de poort aan de
Doolingsbemden.
Mam, oma is in aafscheidscentrum Baersdonck,
Kloësterstraot 76 Grubbevors, wao geej dônderdaag 14 juni
van 19.00 aor tot 20.00 aor persuünlik aafscheid kunt neme.
In plaats van bloome wille weej en beejdrage vraoge
veur Stichting Roeffe Mart. D’r staon collectebusse klaor
beej ut condoleance register.

van den

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

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

Kay

ós aldste zus die zich, as hulp en rechter erm ván ós Mam,
altiëd mei verantwoordeluk haet geveuld vur ós. Weej zien
en bliëve um dao dankbaar veur. Door waas resoluut, hei vuül
geveul vur humor, waas gasvreej, hei altiëd en luusterend
oër, waas mei-laevend en vónd - net wiej weej - enne gooie
femilieband belangriëk. Zoë bliëf Door in ós herinnering.

Geboren
8 juni 2018
Zoon en broertje van
Erik & Linda Thielen-Pardoel
Dana
Jaegerweg 20
5962 AB Melderslo

Weej winse de kienger en kleinkienger vuül sterkte.
Leen en Jan, Toën en Truus, Piem en Servaas †, Jet en Giel, Hay

Fèmilie Stappers
Fèmilie Huijs

Gerrie

(Doortje Huijs-Stappers)

Hulp in huishouding gezocht.
Poetshulp gezocht voor ongeveer 3 à
4 uur per week, in overleg. Voor een
gezin met jonge kinderen in Melderslo.
Voor meer info: 06 51 60 97 19.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto, motor,
heftruck, scootmobiel, agri, etc. 077
463 17 00.
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.
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.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,00
per maand, div. afmetingen, tel.
06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.
Te koop zonnebloemen en pioenrozen
€ 2,- per bos, peulen € 2,- per bakje.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.
Zoete kersen plukken,
zelfpluk € 2,-/kg. Van Lankveld
Tienraijseweg 2 Meerlo, 06 53 13 01 32.
Nieuwe aardappelen te koop
voor € 0,80 cent per kilo. Craenmehr,
Oude Peeldijk 27, Meterik.
Bellen kan ook: 06 21 58 07 88.
Zondag 24 Juni ochtend yoga met
klankschalen sessie en ontbijt, opgave
en inlich. jeanne.verdellen@hotmail.com
of tel. 06 46 32 00 39.

Atelier De Stal. Een aangenaam
verblijf in het atelier met een
keuze uit verschillende workshops.
Voor groepen, families en bedrijven.
We maken een programma op maat
dat bij jouw groep past.
Info www.atelier-destal.nl
Gevraagd actieve vutter/pers voor
tuinonderhoud Melderslo,
398 24 35/06 54 78 04 69.
Zoek de Spaanse zon op!
Volledig ingericht huisje ad Costa
Blanca in La Marina onder Alicante.
Mooie omgeving; 5-10 min vd zee;
voorzieningen in de buurt. Acties en
info: www.casarutten.com
tel. 077 463 14 80 Maria en Jos Rutten.
Twedde Kans Kringloop Meterik.
I.v.m. vakantie zijn wij gesloten op
29 en 30 juni aanstaande. De rest
van de vakantieweekenden zijn wij
geopend op vrijdag en zaterdag van
11:00 tot 17:00 uur.
Gevonden tamme vogel in Horst.
Tel. 06 15 16 57 57.
Trap bekleden vanaf € 150,00
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden-vloeren-raambekleding.
Bel 06 16 37 45 14.
Gevonden sleutelbos in geel etui,
onder viaduct Tienrayseweg op z
ondag 3 juni. Tel. 06 25 01 54 09.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Pedicure Dorothé.
Complete voetbehandeling gewone
voet. U komt naar mij of ik kom naar u.
Kijk voor meer informatie op
www.pedicure-dorothe.nl of bel voor
een afspraak 06 11 88 61 38.

20% KORTING
Geldig op de gehele collectie van

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

actie geldig t/m 24 juni 2018 • voorwaarden zie winkel

Mel

8 juni 2018
Dochter en zuske vá
Luuk Versleijen
en Loes Beckers
Ties
Schoëlstraot 29
5961 EG Hôrs

Welkom lief ventje!

Geboren op
11 juni 2018

Fer
Zoontje en broertje van:
Jaap en Marly
Vermeulen-Verhaeg
Hanna
Sint Josephstraat 5
5961 GL Horst



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Eefke

9 juni 2018
Dochter van
Bart en Wijnie
Thielen-de Wit
Wolfsklauw 4
5975 TM Sevenum



Geboren

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

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gebaore

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Lino

6 juni 2018
Zoon van
Peter Peeters en
Chantal Everaerts
Fürstenbergstraat 99
5975 SK Sevenum
Jos Computerhulp. Computerproblemen, copmputerles of nieuwe
website. Vraag hulp! 06 10 71 00 70
of www.joscomputerhulp.nl
Te koop: scootmobiel Sterling
S-700 15 km p/u bouwjaar 2017,
tel. 06 50 22 80 15.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
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GEPLUKT Maarten Hermans

Hij is geboren en getogen in Melderslo, maar doet eigenlijk alles in Horst. Hij is pas een jaar klaar met zijn
studie bedrijfskunde en werkt nu al als consultant bij een consultancy-bureau. Daarnaast is hardlopen een van
de belangrijkste dingen in zijn leven. Deze week wordt Maarten Hermans (27) geplukt.
Kort voor de geboorte van hun
eerste kind zijn Maartens ouders van
Horst naar Melderslo verhuisd, waar

één jaar later ook Maarten werd
geboren. “Mijn opa en oma hadden
hier een huis gebouwd en daar zijn

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Eigen hardloopevent
Na de havo wilde Maarten toch
weer bij de landmacht, maar dan als
onderofficier. Helaas ging ook die
vlieger niet op. “Vlak voor de selectie
brak ik mijn been met free runnen.
Daarvan moest ik een jaar lang
revalideren en daardoor kwam ik dus
niet door de keuring van de landmacht.” Een tweede gesprek met de
decaan volgde en Maarten besloot om
ook nog voor zijn vwo-diploma te
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mijn ouders gaan wonen.” Maarten
groeide op in Melderslo, maar zijn
dagelijks leven vond vooral in Horst
plaats. “Ik ging in Horst naar de
basisschool en de middelbare school.
Ook heb ik twaalf jaar lang bij
Wittenhorst gevoetbald. Ik deed
eigenlijk alles in Horst.” Op de middelbare school is Maarten gestart op
vmbo-t. Na het behalen van zijn
diploma wilde hij graag bij de landmacht. “Toen ik daar ging kijken moest
ik knopen maken en zware kisten
tillen. Ik kon het goed, maar er zat
voor mij te weinig uitdaging in.”
Ook bij andere opleidingen vond
Maarten niet wat hij zocht. “Ik heb
toen op mijn middelbare school een
gesprek gehad met de decaan. Samen
met hem en mijn ouders heb ik de
keuze gemaakt om naar de havo te
gaan.”

Oplossing vorige week:

gaan. “Ik zei toen: ‘als ik dat ga halen,
ga ik naar de universiteit.’ Na twee jaar
had ik ook dit diploma binnen en ben
ik bedrijfskunde gaan studeren op de
universiteit in Nijmegen.” Vorige zomer
is Maarten afgestudeerd en vanaf
oktober 2017 is hij werkzaam bij
Energyprofs, een consultancy-bureau.
Omdat Maarten bij Engeryprofs
afhankelijk is van de opdrachten die
hij krijgt, zit hij ook nog regelmatig thuis zonder opdracht. “Die tijd
die ik dan over heb, besteed ik aan
hardlopen. Ik organiseer dit jaar mijn
eigen hardloopevent Stand Together
en in mei heb ik bijvoorbeeld nog
500 kilometer in totaal kunnen rennen.” Maarten heeft niet van jongs
af aan hardgelopen. “Toen ik mijn
been brak ben ik gestopt met voetballen. Daarna heb ik nog een jaar aan
kungfu gedaan. Na een tijd waarin ik
weinig gesport heb, heeft mijn moeder me een keer meegevraagd met
hardlopen. Vanaf dat moment ben ik
heel veel gaan hardlopen. Dat was
in 2014.” Vanaf 2016 traint Maarten
onder begeleiding van Chris en Ron
Beurskens. “Mijn eerste wedstrijd was
de Zevenheuvelenloop in Nijmegen.
Daarna volgde de halve marathon
van de Venloop en de marathon van
Amsterdam.” Het rennen voor een
goed doel heeft Maarten voor het
eerst gedaan tijdens de marathon
van Rotterdam. Hij wilde daarmee
iets kunnen betekenen voor anderen. Daarna is hij begonnen met het
organiseren van zijn eigen hardloopevenement voor een goed doel. “Op de
langste dag van het jaar (21 juni
2017, red.) heb ik toen afwisselend
een marathon gerend en 58 kilometer gefietst. In 15 uur en drie kwartier
heb ik beide onderdelen twee keer
gedaan. Daarmee heb ik geld opgehaald voor KWF Kankerbestrijding.”
Met Chris Beurskens heeft Maarten

toegewerkt naar een evenement een
jaar later, waarbij Maarten in elf uur
100 kilometer gerend heeft voor het
goede doel. Dit jaar wil Maarten het
met zijn event Stand Together nog iets
grootser aanpakken en is zijn streven om in twaalf uur 120 kilometer
te rennen. Hij haalt hiermee geld op
voor Stichting LIVA, een stichting die
gezinnen met kinderen die chronisch
ziek zijn, steun en hulp biedt in alle
opzichten.
De drijfveer voor het hardlopen is
bij Maarten het actief bezig willen zijn.
“Op de universiteit was vooral mijn
mentale kracht aan het werk. Er zijn
periodes geweest in die tijd dat ik spijt
had dat ik nooit een fysiek actieve
opleiding ben gaan doen. Het hardlopen compenseerde die gevoelens een
beetje.” Het helpen van anderen heeft
altijd al in Maarten gezeten. “Op de
basisschool was ik altijd bevriend met
iedereen. Als er iemand gepest werd,
probeerde ik altijd de vrede weer
terug te krijgen.” Ook op zijn huidige
werk komt deze eigenschap van pas.
“Het is belangrijk dat je als consultant
mee kunt leven met de klant. Daarbij
is empathie een belangrijke eigenschap.”
Na zijn event Stand Together wil
Maarten verhuizen en op zichzelf gaan
wonen. “Ik zeg altijd: ‘Running the life
I want.’ Dat betekent dat rennen een
van de belangrijkste dingen voor mij
is, maar ook dat ik de regisseur ben
van mijn eigen leven. Daar hoort een
eigen huis voor mij ook bij.” Daarnaast
wil Maarten in de toekomst graag een
eigen bedrijf beginnen. “Ik zou het
heel gaaf vinden om van mijn hobby
en werk één te maken. Ik zie mezelf
wel als personal trainer of hardlooptrainer een bedrijf starten. Maar dat
is meer iets voor over vijf tot tien jaar
Nu wil ik zelf nog teveel bereiken met
mijn eigen uitdagingen.”

FUNGO SUBSTRATES
Wij zoeken voor ± 24 uur:

Medewerker
paddenstoelenpluk
De organisatie
Fungo Substrates produceert op een geautomatiseerde manier
substraat voor de teelt van speciale paddenstoelen (o.a. Shiitake en
Erengii) op onze locatie in Lottum. Daarnaast telen we op geringe
schaal paddenstoelen.
Taken
• Inzetten van substraatblok
(1,5kg) in teeltruimte.
• Pluk van paddenstoelen.
• Uithalen van geoogste
substraatblokken.
• Schoonmaken teeltruimte.
Functie-eisen
• Zelfstandig en netjes kunnen
werken.
• Flexibel.

Wat wij bieden
• Afwisselende baan.
• Gemotiveerd klein team.
• Goed salaris.
Wil jij deze afwisselende baan
en graag ons kleine team komen
versterken, neem dan contact op
met Luc Heldens
T 06-57883376
E l.heldens@fungosubstrates.com
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‘Een buurtsupermarkt verhoogt
leefbaarheid in een dorp’
Buurtsuper Melderslo vierde vrijdag 8 juni het twaalfjarig bestaan. Hoe krijg je het voor elkaar om anno 2018
nog een buurtsuper staande te houden? “Persoonlijke aandacht is hierin heel belangrijk”, vertelt John Janssen,
eigenaar en oprichter van de buurtsuper in Melderslo.

Plaatselijke
leveranciers

John Janssen van Buurtsuper Melderslo
pakte uit met één meter vlaai op vrijdag 8 juni
John Janssen heeft jaren ervaring
opgedaan door zelf in verschillende
buurtsupermarkten te werken. Toen hij
de kans kreeg om zelf een winkel op te
zetten, greep hij die. Dat was toevallig
in Melderslo, waar hij de uitdaging zag
om iets vanaf nul te beginnen. “Ik kom
zelf oorspronkelijk uit Baarlo, maar ik
heb nu een sterke band met Melderslo
opgebouwd. Ik heb me zoveel mogelijk in de gemeenschap gemengd door
evenementen en verenigingen te
sponsoren.” Het begin was niet makke-

lijk voor Janssen. “Ik ben begonnen ten
tijde van de crisis waarbij mensen nog
meer op de prijs zaten. Daarnaast was
het in het begin ook gewoon flink aanpoten om er überhaupt omzet uit te
halen. Ik heb er heel veel tijd en heel
veel geld in moeten investeren om het
van de grond te krijgen.” Gemotiveerd
bleef hij door de reacties die hij terug
kreeg van klanten, die er vooral over
te spreken waren dat er eindelijk een
supermarkt in Melderslo te vinden
was. “Een reactie die ik onlangs nog

elkaar komt. Ook is het nu een pakketpunt en bij het verdwijnen van
een pinautomaat in Melderslo, komen
mensen er ook om geld bij te pinnen.
“We zijn de bakker, de slager, drogist,
PostNL-afhaalpunt, noem het maar op,
allemaal onder één dak. Dat zorgt ook
voor een bindende factor in Melderslo:
mensen weten waar ze moeten zijn
en hoeven daar niet ver voor te reizen. Daarnaast komen mensen ook
vaak genoeg langs voor gewoon een
praatje.” De korte communicatielijnen met zijn leveranciers noemt hij
ook een voordeel ten opzichte van
de grote supermarkten. “Alles wat ik
verkoop komt uit de regio: het vlees,
de groenten, het fruit, het brood,
enzovoort. Ik heb korte lijntjes met
de leveranciers, dus als iemand in de
ochtend aankomt met de vraag voor
vijftig doosjes aardbeien, dan hoef ik
maar een telefoontje te plegen naar
mijn leverancier en dan staan die hier
ook in de middag. “

ontving is dat het de leefbaarheid in
het dorp aanzienlijk verhoogd heeft,
en daar doe ik het voor. Om iets voor
mensen te kunnen betekenen. Ik heb
dan ook niet de ambitie om veel groter
te worden dan dit.”

Veel meer dan
supermarkt
Tegenwoordig is de buurtsuper
veel meer dan een supermarkt. Het is
een plaats waar de gemeenschap bij

In America werd vorig jaar september een Dagwinkel geopend,
nadat een half jaar daarvoor de
buurtwinkel moest sluiten. De winkel
staat er nu negen maanden en is net
als de Buurtsuper een plek met alles
onder één dak, zo stelt bedrijfsleider
Jan Hellings. “Wat wij zien is dat een
buurtwinkel een dorp levendig houdt”,
vertelt Hellings. “Het is meer dan
een plek voor de boodschappen; het
is bijna een sociale ontmoetingsplek
waar een dorp samen komt. We hebben zodoende zelfs een koffiecorner

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst. Met een groot
bereik in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. Onze bezorgers
bereiken in dit gebied wekelijks bijna 60.000 brievenbussen. Wegens een groeiende
klantenkring zijn wij op zoek naar een enthousiaste allround medewerk(st)er.

ALLROUND
MEDEWERK(ST)ER (± 30 UUR)
Het werk: Als allround medewerk(st)er bij Garçon heb je een afwisselend takenpakket
met zowel administratieve taken (facturatie, afhandelen mail en telefoon, contact met
bezorgers) als productieve taken (folders aftellen, huis-aan-huis bezorging).
Jij: Jij bent enthousiast, resultaat- en klantgericht en in het bezit van een rijbewijs B.
Wij bieden: Wij bieden een uitdagende functie in een jonge en dynamische werkomgeving
met een afwisselend takenpakket.

ingericht waar mensen kunnen gaan
zitten om te kletsen.” Ook in America
wordt zo veel mogelijk vers en van
plaatselijke leveranciers verkocht.
“Dat schept toch een band met de
regio, waardoor we toch ook een verlengstuk zijn van de plaatselijke boeren.” Het lastigste aan het beginnen
van een buurtwinkel is het binden van
klanten aan de winkel en ze zodoende
ook binnen het dorp te houden.
“In een klein dorp is het nu eenmaal
zo dat als er iets fout gaat, dat dan
ook het hele dorp dat meteen weet.
Anderzijds werkt dat ook zo als iets
goed gaat. Zodoende doe je dan toch
je uiterste best voor een klant, ook al
kan dit soms wat langer duren.”
Daar staat tegenover dat de producten iets meer kosten dan in een
reguliere supermarkt. Daar is zowel
Janssen als Hellings eerlijk in. Janssen:
“We werken met een klein team van
drie parttimers en drie zaterdagkrachten en zelf moet ik ook flink aanpoten
om het draaiende te houden. 60 tot 70
uur per week aan werk stelt niks voor.
Maar bovenal doen wij dit als een
team; zonder mijn team ben ik niks.”
Hellings: “De verhoudingen waarmee
alles ingekocht wordt liggen anders,
waardoor de prijzen per stuk hoger
uitvallen.” Met de toekomst is Janssen
nog niet zo zeer bezig. Vooral in online
bestellingen heeft hij een hard hoofd.
“Ik ben er van overtuigd dat mensen
verse producten eerst willen zien, ruiken en voelen. Mensen kunnen wel
telefonisch bij mij bestellen en het
eventueel laten bezorgen, maar dat
zijn dan voornamelijk mensen die wat
slechter ter been zijn of als het weer
wat minder is.”

Autobedrijf

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

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Solliciteren: Word jij enthousiast van deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief en
cv naar info@garcon.nl.
Kijk voor meer informatie op www.garcon.nl of neem voor vragen over deze functie
contact op met Mike van Kempen via 085 07 11 090.

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 info@garcon.nl

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

winkel&bedrijf 09

14
06

Overname Munckhof
Machinefabriek Horst
Het familiebedrijf Munckhof Machinefabriek uit Horst komt na 134 jaar voor het eerst in handen van nieuwe
eigenaren. Het bedrijf is overgenomen door Henri Michiels en Han Smits. Munckhof Machinefabriek gaat verder
als Munckhof Fruit Tech Innovators

Thema-avond Lokaal
FNV Limburg-Noord
Lokaal FNV Limburg-Noord organiseert op dinsdag 26 juni een
thema-avond over WIA/WAO, Wet Verbetering Poortwachter en
re-integratie. Dit vindt plaats in Zalencentrum De Leste Geulde in Horst,
om 19.30 uur.
Tijdens de bijeenkomst wordt er
uitleg gegeven over bovenstaande
termen, hoe ze in elkaar steken en
wat deze voor iemand kunnen
betekenen. Ook de laatste ontwikkelingen komen aan de orde. Er is ook

ruimte voor het stellen van vragen.
De thema-avond is voor geïnteresseerden die woonachtig zijn in de
gemeenten Horst aan de Maas,
Bergen, Gennep en Venray, zowel
leden als niet-leden van de FNV.

JP/PA Geluid & Licht
wordt Pouwels
Audiovisueel
Munckhof Machinefabriek werd
in 1884 opgericht door de lokaal
bekende smid “Smitten Ties”. Al die
tijd bleef het bedrijf in handen van
nakomelingen uit de familie Van den
Munckhof. Het bedrijf heeft nu nog
40 medewerkers. Na 134 jaar gaan
de laatste Munckhof-eigenaren,
Thijs en Peter van den Munckhof,

langzaamaan met pensioen. Van den
Munckhof Machinefabriek is sinds
eind mei in handen van Henri
Michiels die voorheen werkte als
technisch commercieel directeur bij
Dinnissen Process Technology in
Sevenum en Han Smits, voormalig
manager international business
development bij het Zwitserse

Glencore Grain. Zij hebben de ambitie om met Munckhof Fruit
Innovators in te zetten op de verdere
ontwikkeling en productie van
hightech oplossingen voor precision
farming. Voor de medewerkers en
afnemers van Munckhof verandert er
weinig door de overname, aldus de
directie.

Oh, zit dat zo!

Het Horster bedrijf JP/PA Geluid & Licht, dat in 2018 20 jaar bestaat,
gaat verder onder de naam Pouwels Audiovisueel. Volgens het bedrijf
past deze naam beter bij het producten- en dienstenpakket en de
uitgestippelde toekomst van het bedrijf.
“Wij denken mee met en adviseren de klant over de inzet van
audiovisuele elementen. De centrale
boodschap van het evenement moet
correct ondersteund worden door de
inzet van audiovisuele technieken.
Een lamp is niet altijd de juiste lamp.
En een luidspreker is niet voor elk
type evenement geschikt”, aldus
Hayke Pouwels, mede-eigenaar van
Pouwels Audiovisueel. “Wij zorgen

ervoor dat de juiste techniek tijdig en
vakkundig geïnstalleerd is. En dat
deze bediend wordt door een ervaren crew die de juiste kennis heeft in
hun eigen vakgebied.” In 1998 is het
bedrijf onder de naam JP/PA
Geluidsverhuur opgericht door Jeu
Pouwels. Het bedrijf is uitgegroeid
tot een full-service-partner voor
diverse evenementen in en buiten
de regio Noord-Limburg.

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Ongeval door eigen schuld;
toch recht op letselschade?
TUINCENTRUM GROENZO NU GEOPEND!

Door: Arthur van Dok, Van der Putt advocaten
Als je letsel oploopt omdat je door de schuld van een ander wordt
aangereden, wordt over het algemeen je schade vergoed. Dat is logisch; het
is de schuld van de ander en jij kon er niets aan doen.
Als je zelf een ongeval
veroorzaakt, is de eerste gedachte
die bij veel mensen opkomt: “Dat is
mijn eigen schuld, dus ik kan niets
verhalen op een ander of op een
verzekering”. Dit ligt echter een stuk
genuanceerder!
Rijd je bijvoorbeeld door
eigen toedoen tegen een boom,
met letsel tot gevolg, dan zijn er
weldegelijk mogelijkheden om je
schade vergoed te krijgen. Je moet
dan wel een zogenaamde SVIverzekering in je pakket hebben.
Dat is een SchadeVerzekering
Inzittenden. Dit zit niet automatisch
in je verzekeringspakket, maar
je moet die verzekering apart
afgesloten hebben. Voor de kosten
hoef je het niet te laten, want
deze verzekering kost hooguit een
paar tientjes per jaar, maar dekt
wel je schade als je een ongeluk
hebt gehad. Je zult begrijpen dat
die schade vaak kan oplopen tot
duizenden euro’s, zeker als je

tijdelijk of blijvend je werk niet meer
kunt doen. Het is dus de investering
zeker waard om zo’n verzekering af
te sluiten; heb het hier eens over met
je assurantietussenpersoon en vraag,
of jij eigenlijk zo’n SVI-verzekering
hebt voor je auto. Let erop dat een
SVI-verzekering niet hetzelfde is als
een Ongevallenverzekering (ook wel
OIV genoemd, Ongevallen Inzittenden
Verzekering). Deze OIV dekt niet de
feitelijke schade, maar slechts een
vast (en vaak zeer beperkt) bedrag
bij blijvend letsel. Afhankelijk van de
polisvoorwaarden dekt de SVI meestal
wel de volledige feitelijk geleden
schade en ook de toekomstschade.
Heb je zo’n SVI-verzekering
niet, dan blijf je helaas met je eigen
letselschade zitten als je zelf een
ongeval veroorzaakt. Jammer genoeg
zien wij bij ons op kantoor vaak de
praktijkvoorbeelden, dus we spreken
uit ervaring. Ik kan je zeggen dat dit
erg zuur is voor de mensen die dat
overkomt!

•
•
•
•

Mooie betaalbare planten voor binnen en buiten.
Leuke cadeauartikelen en mooie potten en vazen.
Lekkere koffie in ons jungle café.
En een griezelgrot met reptielen.

Graag tot ziens bij Groenzo
Kleefsedijk 17, Sevenum

Heb je letselschade opgelopen
en twijfel je over de verhaalbaarheid
daarvan, neem dan kosteloos en
vrijblijvend contact met ons op, zodat
we kunnen bespreken wat we voor jou
kunnen doen!

WWW.GROENZO.NL

Vragen? Neem contact op met
mr. Arthur van Dok

BARBECUE
COMPLEET
Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
vandok@putt.nl

10

v.a.

95 p.p.

Crist Coppens
BUDGETBARBECUE!

10

opinie

14
06

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik zie het altijd als een extraatje’
In mei of juni krijgen werknemers vakantiegeld. Dit geldt ook voor mensen die in de WW zitten of AOW krijgen. In Horst aan de Maas
besteedt het merendeel van de inwoners het vakantiegeld ook aan de vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Meestal bestaat het vakantiegeld,
ook wel vakantietoeslag genoemd, uit
8 procent van het brutoloon. Uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl blijkt dat de meeste
mensen in Horst aan de Maas het vakantiegeld besteden waar het voor bedoeld is: aan
de vakantie. Daarnaast zetten ook veel mensen
het op hun spaarrekening, gebruiken het voor
een verbouwing aan het huis of lossen er schulden mee af. Sommigen besteden het geld voor
speciale doeleinden. “Ik gebruik het voor een
etentje voor mijn 70e verjaardag, met de broers
en zus met aanhang plus neven en nichten”, zegt
deze inwoner. Anderen schenken het als extraa
tje aan de kinderen of lossen er hun hypotheek
mee af.

Inwonerspanel

1.672 leden

Waar besteed jij
vakantiegeld aan?
Top drie

vakantie
sparen
weet (nog) niet
Van oorsprong werd vakantiegeld na
de Tweede Wereldoorlog ingevoerd om
daadwerkelijk aan een vakantie te besteden,

zodat werknemers na de vakantie weer uitgerust “Aflossing van schulden geeft een stuk rust.
En iets nieuws kunnen aanschaffen is ook
op het werk kwamen. Als vakantiegeld niet
leuk.” Anderen zien wel iets in het idee om het
voor vakanties wordt gebruikt, kan het dan
beter worden afgeschaft? Nee, vindt 89 procent. vakantiegeld over de maanden uit te strijken.
“Geef het vakantiegeld er maandelijks bij voor
We mogen nu eenmaal zelf weten waar we ons
de maandelijkse lasten.
geld aan besteden. “Ik zie
Dit geldt zeer zeker voor
het altijd als een extraatje”,
‘Geen speciaal doel’
de mensen met een AOW.”
zegt iemand. “Omdat je
‘Gewoon sparen’
tegenwoordig de vakantie
TipHorstaandeMaas
al vroeg boekt, is deze
is een samenwerkings
‘Het gaat in
vaak al betaald voor je op
verband tussen
de
huishoudpot’
vakantie gaat”, zegt een
HALLO Horst aan de
ander. “Het vakantiegeld
Maas en TopOnderzoek.
wordt daardoor besteed
Voor meer resultaten of
als ‘zakgeld’ op vakantie en andere klussen
aanmelden voor de volgende enquête, kijk
of het wordt gespaard.” Een derde voegt toe:
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

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

Gemeentebestuur en de dringende huisvesting
van onmisbare arbeidsmigranten
Ondernemend Limburg in een brandbrief aan provincie en gemeenten:
groot tekort aan arbeidskrachten; Limburg moet aantrekkelijker worden
door een snelle verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten.
Daarom met spoed een taskforce, waarin overheid en bedrijfsleven de
huisvestingsproblematiek ter hand nemen. Het is vrijdag 8 juni 2018.
Enkele dagen eerder is er een
gesprek van verontrustte burgers
over de huisvesting arbeidsmigranten met de verantwoordelijk wethouder Vostermans. Aanleiding:
een plotselinge aanvraag omgevingsvergunning voor huisvesting
van dertig arbeidsmigranten in een
pand aan de Doolgaardstraat en Van
Douverenstraat in Horst. De bewo-

ners voelen zich overvallen en voor
een voldongen feit gesteld. Dit is niet
nieuw: in Melderslo gebeurde hetzelfde. Ook toen geen kennisgeving
aan de buurtbewoners vooraf door de
gemeente. Vostermans stelt de ondernemers daarvoor verantwoordelijk.
Zij communiceren niet met de sociale
omgeving, terwijl ze dat wel zouden
moeten. Ondernemers kennen deze

‘verplichting’ kennelijk niet (miscommunicatie?) en de burgers verwachten
die ook niet. De burger verwacht
communicatie vanuit de gemeente
over huisvestingsplannen en niet van
ondernemers. Desondanks erkent
Vostermans de dringende behoefte
aan een snelle huisvesting. “Laat de
ondernemers met goede plannen
maar komen. Die moeten dan wel
allereerst de dialoog opzoeken met de
buurtbewoners.”
De burger mag sturing door de
gemeente verwachten; gebeurt niet.
Samenwerking en overleg tussen
overheid, bedrijfsleven en inwoners,

is niet aan de orde. Zulke gebeurtenissen tonen de bestuurlijke onmacht en
onwil van Vostermans ofwel het college. Arbeidsmigranten zouden toch
volgens de nieuwe coalitie bijzondere
aandacht krijgen? In een evaluatie van
de vorige regeerperiode, gemaakt
door het college, ‘Samen naar succes’
gaat het ook over arbeidsmigranten.
“Wij vinden het belangrijk om
zicht te hebben op locaties waar
arbeidsmigranten wonen en verblijven. We streefden er daarom naar
zoveel mogelijk arbeidsmigranten in
te schrijven; eind 2017 waren het er
ruim 1.200.”

Gemakkelijk scoren wanneer
arbeidsmigranten en ondernemers
wettelijk verplicht zijn zich te laten
in schrijven in het GBA of het NRI.
De gemeente hoeft daar niets voor
te doen, beurt wel inschrijfgeld.
Een graaizakcentje.
Een dergelijke opstelling door
politieke leiders betekent de dood
in de pot voor de komende regeerperiode met betrekking tot een
degelijk arbeidsmigrantenhuisvestingsbeleid.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

Crommentuynstraat 50, Meterik

PERFECT FINISH BV

HET IS WEER
KERSENTIJD!

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING

KERSENTUIN JENNISKENS

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

Bestellingen mogelijk
op tel. nr. 077 398 43 08 of 06 20 59 89 78

ASBEST?

• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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Bespreking poll week 22

De privacywet gaat voor mij té ver
Een duidelijke meerderheid van de stemmers, 60 procent, vindt dat de
nieuwe privacywet die 25 mei is ingegaan, té ver gaat. In de nieuwe wet staat
wat er qua informatie over personen in een database mag worden opgeslagen. De wet stelt dat persoonlijke informatie niet zomaar voor een langere
duur in een database mag worden opgeslagen en dat bijvoorbeeld foto’s ook
onder persoonlijke informatie vallen. Een gevolg hiervan is dat veel bedrijven
hun ‘privacy policy’ hebben moeten aanpassen en hier ook massaal mails van

rondsturen om iedereen hiervan op de hoogte te stellen. Het lijkt erop dat niet
iedereen de noodzaak hiervan inziet. De instanties maken zich er drukker om,
dan de personen om wie het gaat. Iemand die niets te verbergen heeft, hoeft
zich toch ook geen zorgen te maken over zijn privacy? Het is nu eenmaal een
risico als je je ergens voor aanmeldt. De overige 40 procent vindt het juist wel
goed dat dit nu wordt aangepakt. Ze verwachten dat er zorgvuldig met hun
gegevens wordt omgegaan.

Camera’s zijn niet de oplossing
bij Roeffen Mart
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst wordt voortaan bewaakt met
camera’s. De stichting hoopt hiermee het vandalisme een halt toe te roepen.
De afgelopen maanden is de speeltuin in Grubbenvorst herhaaldelijk slachtoffer geweest van diefstal en vandalisme. Zo werden er tot tweemaal toe dure
schommels gestolen en werd er een klimbrug in brand gestoken. De kosten liepen op en ook bij de vrijwilligers zakte de moed in de schoenen. Iedereen was
het er over eens dat er iets gedaan moest worden en die oplossing is er nu in
de vorm van bewakingscamera’s.
Een goede zet, want het effect van deze camera’s is tweeledig. Enerzijds
schrikt het potentiele vandalen af. Die laten zich natuurlijk niet zo maar op de

camera vastleggen en zien er nu waarschijnlijk van af. Anderzijds, mocht het
opnieuw gebeuren, dan hebben ze beelden van de daders.
Maar aan de andere kant heb je ook weer te maken met de privacy van
bezoekers, die nu te dupe gaat vanwege de baldadigheid van een stel vandalen. Daarnaast is het ook gewoon absurd dat een speeltuin op die manier
bewaakt moet worden. Dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. En daarbij,
door het publiekelijk aan te kondigen, jaag je de daders alleen maar weg naar
een andere plaats, zonder dat het probleem daadwerkelijk bij de kladden gevat
wordt. Welke speeltuin wordt het volgende slachtoffer?
Camera’s zijn niet de oplossing bij Roeffen Mart. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 23) > KNMI geeft te snel code oranje af > eens 58% oneens 42%

3 halen
2 betalen

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR

Of op 1 stuk 20% kassakorting
tenzij anders aangegeven.

SPECIALE AANBIEDING

Geldig op de dames- en herenafdeling
en op nachtkleding. Ook schoenen
zijn nu zeer aantrekkelijk geprijsd.

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
€ 11,50 p.p.

± 10 verschillende gerechten

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)

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

500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

De Vage
Studie
Ik doe het type studie dat
je kunt definiëren als ‘vaag’.
Niet in een paar woorden uit
te leggen en niet met één
beroep te beschrijven, maar
toch doe ik er best nuttige
dingen.
Als mensen me vragen wat
ik nou precies doe, volgt er een
lange uitleg met voorbeelden
van vakken die ik volg en
projecten waar ik mee bezig
ben tijdens De Vage Studie.
Afgelopen jaar heb ik bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar
fake news, heb ik een artikel
geschreven over rechts-extremisme in Duitsland, ben ik
bezig geweest met de effecten
van het sociale medium
Instagram en heb ik me gebogen over online privacy. Ook
heb ik de strategieën van
filmmakers bestudeerd, me
verdiept in de multiculturele
samenleving en heb ik geleerd
hoe ik met grote hoeveelheden
aan data om moet gaan.
Allemaal heel interessant en
leerzaam, maar wel vrij lastig te
duiden in één beroep. De vervolgvraag is dan ook altijd:
“Goh… En ehm, wat kun je daar
dan mee worden?” Ook daar is
niet één simpel antwoord op te
geven, want de beroepen van
mensen die De Vage Studie
hebben afgerond, lopen uiteen
van communicatiemedewerker
en uitgever tot cultureel
beleidsmedewerker en leraar.
“Van alles”, antwoord ik dan
dus maar, “maar ik wil er graag
de journalistiek mee in.”
Niet al te duidelijk dus, maar
geen reden om me zorgen te
maken. Er is met De Vage Studie
(als ik de website van Tilburg
University mag geloven) voldoende uitzicht op een baan als
ik straks klaar ben en ik heb het
er bovendien prima naar mijn
zin. Wat ik leer is leuk en interessant en ik kan er allerlei
kanten mee op, ook binnen de
journalistiek. Het mag dan een
wat wazig geheel zijn, dommer
word ik er in elk geval niet van.
Aniek

12Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Meepraten over profielschets
nieuwe burgemeester

Dinsdag 19 juni

De nieuwe gemeenteraad is aangetreden en dat betekent ook dat de sollicitatieprocedure

2018 bij elkaar voor een hoorzitting.

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 19 juni

voor een nieuwe burgemeester van start gaat. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat
onze inwoners betrokken worden bij het opstellen van een profielschets voor de nieuwe

Hoorzitting om 18.30 uur

Hoorzitting om 20.00 uur

burgemeester. Tot 25 juni kunnen inwoners aangeven welk type burgemeester Horst aan

Behandeling van bezwaarschrift tegen

Behandeling van bezwaarschrift tegen een

de Maas nodig heeft.

omgevingsvergunning voor de bouw van

verleende vergunning voor het aanleggen van

een woning met bijgebouw aan de Hees in

een infiltratiepoel en een uitstroompijpje aan

Sevenum.

de Hazenhorstweg 1 Sevenum.

september de profielschets voor de nieuwe

Hoorzitting om 19.00 uur

De commissie brengt advies uit over te nemen

burgemeester aanbiedt aan de Gouverneur.

Behandeling van bezwaarschrift tegen

besluiten op bezwaarschriften.

In die profielschets geeft de gemeenteraad

omgevingsvergunning legalisatie huisvesting

aan wat voor type burgemeester Horst aan

arbeidsmigranten aan Zeesweg in Sevenum.

Profielschets
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in

de Maas nodig heeft. De gemeenteraad wil

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis
van Horst (ingang via hoofdingang) en zijn

daarbij ook de mening van onze inwoners

Hoorzitting om 19.30 uur

betrekken.

Behandeling van bezwaarschrift tegen een

openbaar.

verlenen van omgevingsvergunning voor

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Inwonerraadpleging

het verbouwen van een woning aan de

met de secretaris van de commissie,

Dit betekent dat we in juni een

Kabroekstraat in America.

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

burgerraadpleging organiseren.

www.burgemeesterhorstaandemaas.nl.

Kalendergids 2019

De gemeenteraad vindt het belangrijk

Werving advertenties kalendergids

Evenementen aanmelden voor kalendergids

dat zoveel mogelijk mensen hun mening

In de komende weken zal Sibel van der Roest van

Verenigingen en organisaties kunnen hun

geven over de kwaliteiten van de nieuwe

Lokaal Totaal (onderdeel van FMR Producties)

evenementen voor de kalendergids 2019 tot

de sollicitanten. Naar verwachting volgt er

bedrijven en instellingen bezoeken om adverteer-

uiterlijk 10 september doorgeven aan Unit

rond december/januari een benoeming door

ders te werven voor de kalendergids 2019. Het

Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per

Verdere procedure

de Minister zodat de nieuwe burgemeester

staat u vrij om hier wel of niet op in te gaan.

e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Nadat onze inwoners gehoord zijn, stelt de

van Horst aan de Maas begin 2019

gemeenteraad in september de profielschets

geïnstalleerd kan worden.

Tot 25 juni kunnen inwoners van de gemeente
Horst aan de Maas hun mening geven via

burgemeester van Horst aan de Maas.

voor de nieuwe burgemeester vast.
Deze wordt aangeboden aan de Gouverneur.

Kijk voor meer informatie over de procedure

In het najaar vinden de gesprekken plaats met

ook op www.horstaandemaas.nl.

Word vrijwilliger!

Bekendmakingen

HORST AAN DE MAAS

www.brandweer.nl/limburg-noord

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

Dinsdag 19 juni

Themabijeenkomst
gemeenteraad

America

Doolgaardstraat 2

Swolgen

Griendtsveenseweg 21

Gasthuisstraat 27

Bertus Aafjesstraat 36

Grubbenvorst

Meerlo

Horst aan de Maas

De Comert ongenummerd

Tienrayseweg 20

Gemeentegrensoverschrij-

Op dinsdag 19 juni is er een openbare vergadering van de gemeenteraad.

Spoorstraat 5

Hoofdstraat 17

dende ontwikkeling Windpark

Hegelsom

Meterik

Kamplaan 3

Kannegietweg 6

Horst

Sevenum

Wilhelminplein 6

Steeg 27

Meer informatie

Melatenweg 1

Raadhuisplein

U kunt de agenda voor deze vergadering ook

Kranenveldweg 20

De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Horst.
Agenda:
• Opening.
• Verslag vorige bijeenkomst.

raadsvragen, behandeling ingekomen brieven
en RIB’s raadsvergadering 3 juli 2018.
• Sluiting.

• Nieuwe besluitvormingsstructuur
• (Technische) Behandeling voorstellen
raadsvergadering 3 juli 2018.
• Mondelinge beantwoording schriftelijke

Greenport Venlo in Venlo en

raadplegen op www.horstaandemaas.nl/raad.

Horst aan de Maas
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Waarnemend burgemeester Ina Leppink mocht afgelopen week maar liefst drie 60 jarige huwelijksjubilea bezoeken. In Sevenum feliciteerde ze het echtpaar Faasen-Verheijen, in Hegelsom de familie AchtenCoumans en opnieuw in Sevenum het echtpaar Janssen- Hes.

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.

Verandering vergt aanpassing
De afgelopen periode is er sprake geweest van een zomers voorjaar
met hoge tempraturen. Iedereen is lekker buiten, de terrassen zitten vol
en we eten net wat vaker een heerlijk ijsje.

Het mooi weer zorgde er bijvoorbeeld ook voor dat mijn zonnepanelen, die nu 2,5 jaar op het dak
van mijn huurwoning liggen, in mei
een record aan energie produceerde.
Ik vind het goed dat ik als huurder
ook kan meedoen aan de energietransitie. Dankzij het project Zonnig

Limburg is er een situatie gecreëerd
waarbij de huurder en de woningbouwcoöperatie samenwerken en zonnepanelen betaalbaar zijn.
Helaas kent de langdurige warmte
ook een keerzijde: vaak worden we
in deze periodes geconfronteerd met
droge periodes of zoals afgelopen

week met enorm intensieve regenbuien. Deze buien zorgen ervoor dat
straten blank komen te staan, creëren
onveilige situaties en door de enorme
hoeveelheid is dit ook verreweg van
ideaal voor bijvoorbeeld agrariërs.
Er ligt dus een grote uitdaging
om ons landschap aan te passen aan
de nieuwe weersomstandigheden.
We kunnen bijvoorbeeld op strategische plaatsen wadi’s aanleggen en
hiermee ook nieuwe stukken natuur
creëren. Bestaande sloten en beken

niet volgooien met afval en rommel
zodat het water goed kan weglopen.
Het helpt ook om uw tuin niet helemaal te betegelen of door het regenwater wat op het dak van uw huis valt
niet meer af te voeren via het riool.
Wist u dat de gemeente u financieel
kan ondersteunen bij het afkoppelen?
Informatie vindt u op de website van
de gemeente.
Maarten Voesten,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Horst aan de Maas Fairtrade, ver weg en dichtbij
Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Een uitdrukking die in menig
opvoeding voorkomt. Net zoals, alle beetjes helpen. Twee gezegdes die
wat ons betreft de basis vormen van Fairtrade. En ook exact de reden dat
we samen met D66+GroenLinks, na spreekrecht van Amnesty
International Horst aan de Maas, het voorstel hebben gedaan om ook
Horst aan de Maas Fairtrade gemeente te maken.
Op dit moment zijn er in
Nederland al 82 Fairtrade gemeenten en 145 gemeenten die actief zijn
met Fairtrade. In een Fairtrade
gemeente zorgen inwoners, winkels,
bedrijven en de lokale overheid

samen voor meer eerlijke handel.
Het doel is om zo van onderop heel
Nederland fairtrade te maken.
Want nog steeds leven er op de
wereld ruim een miljard mensen
in extreme armoede. Meer dan 60

procent van alle werkenden in ontwikkelingslanden leven op of onder
de armoedegrens. Dat blijkt uit het
VN Millenniumdoelenrapport van
juni 2013. Fairtrade gemeenten streven naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt.
Door te zorgen voor meer eerlijke
handel, stellen we samen boeren en
producenten in ontwikkelingslanden in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te
bouwen aan een toekomst voor hun

bedrijf, hun familie en hun omgeving.
Het recht op een eerlijke prijs
voor eerlijke producten geldt wat ons
betreft ook voor iedereen. Dus ook
voor de boeren in onze regio.
Fairtrade is dus geen ver van mijn
bed show, maar het begin van een
betere wereld. In Horst aan de Maas
en ver daarbuiten.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Ondernemen vanuit passie
Het Dendron College in Horst gaf de leerlingen als opdracht: ga
ondernemen vanuit je passie. Dat hebben Sylke, Imke en Tim heel serieus genomen. Het drietal is ruim een jaar bezig geweest met alle voorbereidingen en had een duidelijk doel: het opzetten van een grote show,
genaamd Bennie de Musical. Van begin tot einde had het de gehele regie
in handen: van logo en scenes tot het eindresultaat.
Afgelopen weekend bezochten
meer dan 600 mensen deze show.
Kinderen uit alle Horster kernen
werden gevraagd auditie te komen
doen. De sponsoren en ouders van
de organisatie leefden een jaar lang

in ‘Bennie-sferen’. Vanuit de school
kwam de eerste stap; zij zorgde
voor de opdracht en uitdaging.
Daarbij hebben veel mensen nu ook
daadwerkelijk kennisgemaakt met het
Dendron College.

Ondernemen vanuit je passie gaat zoveel verder dan wat je
uit de theorie kunt leren. Het komt
van binnenuit. Het is een verlangen,
een droom. En deze drie hebben dit
waar gemaakt en met wat voor resultaat.
Goede basisopleidingen blijf ik
belangrijk vinden. De arbeidsmarkt
laat zien dat ‘werkende handen’
vaak uit het vmbo-onderwijs voortkomen. En deze zijn zo hard nodig.
Vakgericht werken komt vanuit een

passie. Stimuleer meer praktijkgericht
onderwijs in alle opleidingsniveaus,
dit maakt onze jeugd bewust van de
keuzemogelijkheden. Dat is waar we
als VVD Horst aan de Maas ook voor
staan.
Een ding is voor mij duidelijk:
Sylke, Imke en Tim zien we later zeker
nog in grote producties schitteren.
Gewoon. Doen.
Yvonne Douven,
Raadslid VVD Horst aan de Maas
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RAADSFEITEN
RAADS
EDITIE 14 JUNI 2018

Nieuwe vergaderstructuur

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Nieuwe raadsleden verwelkomd

De gemeenteraad heeft in 2016 geconstateerd dat het besluitvormingsproces beter kan.
Een interne werkgroep uit de raad heeft verbetervoorstellen gedaan op basis waarvan er
nu een nieuwe vergaderstructuur wordt voorgesteld. Dit betekent o.a. dat de gemeenteraad
tweewekelijks vergadert en dat ook steunfractieleden deel nemen aan een deel van de
raadsvergadering. Hierdoor worden commissies overbodig. Voordeel van de nieuwe
aanpak is dat de gemeenteraad meer ruimte krijgt voor een goede oordeelsvorming.
De gemeenteraad bespreekt de nieuwe vergaderstructuur in juli.
Beeld-, oordeels- en besluitvorming

Deze structuur biedt ook meer mogelijkheden

Het nieuwe besluitvormingsproces is

voor een gezamenlijke aanpak van de

gebaseerd op het principe “ beeld-, oordeels-

gemeenteraad nu voorstellen niet meer voor

en besluitvorming” . Dit brengt met zich mee

diverse commissies worden geagendeerd. In de

dat een raadsbesluit voorafgegaan wordt door

voorgestelde opzet kunnen steunfractieleden

twee stappen: beeldvorming (goede informatie

die voorheen in commissies zitting hadden,

over het onderwerp) en oordeelsvorming

ook deel nemen aan een gedeelte van de

(debat). In de vorige raadsperiode was

raadsavond. Bij het besluitvormen gedeelte van

voor elke fase maar één bijeenkomst in de

de raadsavond nemen alleen de raadsleden

maand beschikbaar: besluitvorming in de

deel aan de vergadering.

raadsvergadering en beeldvorming in de

Tijdens de raadsvergadering op 5 juni konden we drie nieuwe raadsleden verwelkomen.
Door de benoeming van de wethouders kwamen er namelijk drie raadszetels vrij. Burgemeester Ina

commissievergadering. De oordeelsvorming

Themabijeenkomst

Leppink beëdigde de nieuwe raadsleden. Op de foto v.l.n.r. Jeroen Brouns (Essentie), Eric Brouwers

kwam onvoldoende aan bod.

Elke maand is één dinsdagavond in principe

(CDA) en Frenk Peeters (CDA).

gereserveerd voor een themabijeenkomst.
Meer mogelijkheden

Bij voorkeur wordt zo’n themabijeenkomst op

In de voorgestelde structuur is er om de

locatie georganiseerd.

2 weken ruimte voor alle fases tijdens de
‘Raadsavond nieuwe opzet’. Hierdoor wordt

De gemeenteraad vergadert op 3 juli over de

de besluitvorming ﬂexibeler en sneller.

nieuwe vergaderstructuur.

Gemeenteraad
op bezoek in de dorpen
De nieuwe gemeenteraad gaat op bezoek in de kernen van Horst aan de Maas.
Deze kennismakingsbezoeken staan in het teken

juni gaan de raadsleden op bezoek in Melderslo

van de burgerinitiatieven in dorpen. In overleg

en Broekhuizen / Broekhuizenvorst. Het is de

met de betreffende dorpsraden wordt een

bedoeling dat de gemeenteraad in een jaar tijd

programma samengesteld. Op vrijdagmiddag 22

alle kernen van de gemeente bezocht heeft.

Privacy en openbaarheid

Themabijeenkomst cultuurnota

Als gevolg van de nieuwe privacyregels worden de bezoekers van de raadsvergadering voortaan extra
gewezen op de opnames die gemaakt worden. Met het oog op de uitzending van de raadsvergadering

De gemeenteraad heeft regelmatig themabijeenkomsten. Afhankelijk van het onderwerp wordt

is het niet te voorkomen dat ook publiek in beeld komt. Gezien het openbare karakter van de vergade-

voor deze vergaderingen vaak gezocht naar een toepasselijke locatie buiten het gemeentehuis.

ring is het niet nodig om bezoekers om toestemming hiervoor te vragen. Voor alle duidelijkheid worden

Op dinsdag 12 juni stond de openbare themabijeenkomst in het teken van de nieuwe cultuurnota.

bezoekers bij binnenkomst wel gewezen op de opnames die gemaakt worden.

De toepasselijke locatie voor dit onderwerp werd gevonden in museum De Locht in Melderslo.

14
06

politiek 15

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.

Snel samen met burgers beleid ontwikkelen
voor huisvesting arbeidsmigranten
In de raadsvergadering van dinsdag 5 juni heeft de SP-werkgroep
Arbeidsmigranten aan het bestuur van Horst aan de Maas gevraagd de
problematiek met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten
snel op te lossen.
In een reactie op het verzoek
van de werkgroep gaven alle fracties
aan dat het ging om een belangrijk
onderwerp, dat hun volle aandacht
verdiende. Zij erkenden, evenals
CDA-wethouder Vostermans, de
hoge urgentie van het probleem.
De SP-fractie diende een motie in,
waarin ze B&W verzocht ‘op korte

termijn de gemeenschap van Horst
aan de Maas optimaal te informeren
over de plannen betreffende huisvesting van arbeidsmigranten; een
dialoog aan te gaan met de gemeenschap over het voorgenomen beleid
en de burgers optimaal de mogelijkheid te bieden mee te praten over en
invloed uit te oefenen op dat beleid;

in afwachting daarvan alle procedures
die leiden tot het wel/niet verlenen
van een vergunning voor huisvesting
van arbeidsmigranten stil te leggen en
tenslotte streng te handhaven, indien
nodig met extra capaciteit, op het tóch
zonder vergunning én vooral zonder
in dialoog te treden met omwonenden realiseren van huisvesting voor
arbeidsmigranten, zodat burgers/
omwonenden niet meer overvallen
worden door ondernemers die slechts
uit zijn op hun eigen gewin, zonder
rekening te houden met de omgeving’.

Met uitzondering van het voorstel
de procedures met betrekking tot het
verlenen van vergunningen voor huisvesting stil te leggen, totdat de andere
punten verwezenlijkt waren, stemden
de wethouder en de overige fracties
in met de inhoud van de motie, die
overigens vanwege dat ene punt toch
werd afgewezen. Vostermans benadrukte dat de dialoog, zoals bepleit
door de SP-werkgroep, inderdaad van
groot belang is en dat daarvoor het
initiatief moet liggen bij de ondernemer.

Even voorstellen
Als kersvers raadslid voor de gemeente Horst aan de Maas wil ik mij
eerst voorstellen. Mijn naam is Frenk Peeters (52 jaar), 25 jaar getrouwd
met Gertie Kluskens en samen hebben wij vier kinderen (Sem, Jim, Len
en Kes).
Wij wonen in mijn ouderlijk huis
in America, waar ik groot ben
gebracht op het tuinbouwbedrijf dat
mijn ouders daar altijd hebben
gehad. Zelf hebben wij ook een
aantal jaren het tuinbouwbedrijf
gerund, op bescheiden schaal wel te
verstaan, want we hebben er altijd

regulier werk naast gehad. Sinds 2 jaar
ben ik werkzaam bij een lokale
energie design installateur. Energie,
techniek, veiligheid en groen(te) lopen
als een rode draad door mijn arbeidsverleden. Zo ben ik afgelopen week
ook bij het symposium gezondste
tuinbouwregio 2025 geweest in Villa

Flora. Hier blijkt maar weer hoe zeer
de ondernemers behoefte hebben aan
beleid dat is voorbereid op de toekomst. Ondernemers willen innoveren
(bijvoorbeeld CO2 neutraal produceren)
en daar moeten wij in meedenken
door kaders en mogelijkheden te
scheppen. Want stilstand is achteruitgang. Ook blijkt dat er snel een (nood)
oplossing moet komen voor het
huisvesten van arbeidsmigranten.
De wil om het goed te doen is er bij de
ondernemers zeker, nu het gezamen-

lijke regionale beleid nog. Het is
namelijk niet alleen een probleem in
Horst aan de Maas. Begin juli is er een
regiobijeenkomst waar ondernemers,
provincie, gemeentes en andere
belanghebbenden in overleg gaan hoe
we dit samen adequaat op kunnen
lossen. Mijn extra aandacht ligt bij
deregulering, duurzaamheid, gezondste regio 2025 en veiligheid.
Frenk Peeters,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Onhandige klusser?
Deel je klusblooper!

Like en win!
Wil jij een handige WORX® accuboorset en heggenschaar winnen? Doe dan mee met onze vaderdag
winactie. Like @TrefcenterVenlo op Facebook en deel een klusblooper! De actie loopt van vrijdag 1 juni
t/m zondag 17 juni. Uit alle reacties wordt één winnaar geloot. Deze wordt op dinsdag 19 juni
bekendgemaakt op onze Facebookpagina.
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl

Al met al kan de Werkgroep
Arbeidsmigranten voorzichtig concluderen dat de gemeenteraad en
de wethouder overtuigd zijn van
de urgentie van de problemen en
snel met concreet beleid komen.
Het is natuurlijk altijd maar afwachten, of ze dat dan ook echt doen.
Maar ze kunnen daar nu op aangesproken worden, als ze dat niet
doen.
Paul Geurts,
SP Horst aan de Maas

16

verenigingen

14
06

Sevenumse
Wandel4daagse
Jongeren Gilde Sevenum en KnopenLopen bundelen dit jaar hun krachten in de Sevenumse Wandel4daagse. De wandeltocht vindt plaats van
woensdag 20 juni tot en met zaterdag 23 juni.

Dagbesteding Sevenheym
viert zilveren jubileum
In mei was het 25 jaar geleden dat in verzorgingshuis Sevenheym in Sevenum een dagbesteding
voor thuiswonende ouderen uit de regio werd opgezet. De dagbesteding zit in het verzorgingstehuis
in een eigen huiskamer, waar ze dagelijkse activiteiten als bewegen op muziek, geheugenspellen en
kienen bieden. Op dinsdag 5 juni werd dit jubileum met alle gasten en vrijwilligers van de dagbesteding gevierd. Dit begon met een huifkartocht die iedereen naar de feestlocatie in Sevenum bracht.
Daar werd gedineerd en na de middag volgde er een muzikaal optreden van Math Craenmehr.

Met de bundeling van de krachten
is dus ook de naam veranderd, waar
die voorheen Wandel4Daagse van
Sevenum was. Hiermee hopen ze een
breder publiek aan te trekken: niet
alleen de jeugdige wandelaars, maar
ook andere liefhebbers die van wandelen houden. Ook de start- en einddag zijn een dag opgeschoven, waar
deze eerst op donderdag en zondag

waren. Alle wandelroutes die zijn
uitgezet lopen door de kern, bossen en
open velden van Sevenum en
Kronenberg. Om te voorkomen dat er
wandelaars mee lopen zonder te
betalen en die dan gebruiken van de
versnaperingen, kunnen alleen wandelaars met een stempelkaart hiervan
gebruikmaken. Deze zijn alleen te
koop aan de dagkassa.

Jubileum ARNO’68
De Lottumse vriendenclub ARNO’68 vierde zaterdag 9 juni, met aanhang, het 50-jarig jubileum.
In 1968 toverden de jongelui een oud schuurtje bij Clever Graad (familie Coenders) om tot de eerste
‘zoëpkiëet’ van Lottum. De bar werd vernoemd naar de hond van de familie Coenders: Arno. De bar
heeft maar een drietal jaren als zodanig bestaan, maar de onderlinge vriendschap bleef en blijft
bestaan. Volgens de groep is het feest van zaterdag zeker niet het laatste.

Fred Bisschop naar
Duitse Kampioenschappen petanque
Op zoek naar een zit-, loopmaaier of accu- tuingereedschap? Kom eens langs in onze
showroom om ons brede aanbod te bekijken. Wij staan voor u klaar om uw vragen te
beantwoorden.
Markt 14 - Lottum - 077-4632341 - www.lozeman.nl

Fred Bisschop uit Griendtsveen heeft zich gekwalificeerd voor
de Duitse kampioenschappen triplette petanque, dat dit jaar op
zaterdag 16 en zondag 17 juni plaatsvindt. Dat deed hij door op
zaterdag 2 juni in Duisburg bij de vereniging Siemens Mühlheim
een derde plaats te behalen in de kwalificatieronden. Op zondag
3 juni vertrok hij naar Löhne-Gohfeld, in de buurt van Bielefeld,
waar hij vier wedstrijden won en het ruim voldoende was voor
een plaatsing op het Duits kampioenschap. Hij wordt hierin aangevuld door teamgenoten Johannes en Georgios uit het Duitse
plaatsje Essen Kettwig.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Jubileumfeest SVEB
Voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst viert dit jaar het honderdjarig
bestaan. In het weekend van 9 en 10 juni vonden diverse activiteiten plaats, waaronder een voetbalclinic op zaterdag.

HZPC

Vijf maal goud voor Jorn
Sprunken op LK minioren
Door: zwemvereniging HZPC
De Limburgse Minioren Kampioenschappen werden op zaterdag 9 en zondag 10 juni gezwommen in
Roermond. Dit zijn de Limburgse kampioenschappen voor zwemmers en zwemsters die geboren zijn tussen 2006
en 2010.
Namens HZPC uit Horst waren er
zeven deelnemers: Isis van Kuijk, Ilse
Versteegen (beide minioren 5 – 2007),
Lars Hagens (minioren 6 – 2006), Jesse
Jacobs (minoren 5 – 2007), Jorn
Sprunken, Guido Jacobs en Sten
Verstegen (minioren 2, 3, 4 – 2008 /
2009 / 2010). Zij werden dit weekend
begeleid door Hensly Vlijt. Op zaterdag
waren er zestien starts op verschillende afstanden. Het resultaat van
deze dag was twee gouden medailles
voor Jorn Sprunken op de 100 meter
schoolslag en 100 meter vrije slag.
Er werden deze dag tevens negen
persoonlijke records gezwommen
door: Isis (100 meter vlinderslag,

100 meter vrije slag en 200 meter
wisselslag), Lars (400 meter vrije slag
en 100 meter rugslag), Jesse (100
meter rugslag en 100 meter vrije slag),
Ilse (200 meter wisselslag) en Jorn
(100 meter schoolslag). Je zou verwachten dat na een zware eerste dag
op zondag de krachten minder zouden
zijn, maar niets was minder waar. Jorn
haalde deze dag nog eens drie gouden
medailles op 100 meter wisselslag,
50 meter vlinderslag en op de 100
meter rugslag.
Op zondag werden tevens de volgende persoonlijke records gezwommen: Jorn (100 schoolslag en 100 meter
rugslag), Ilse (100 meter schoolslag),

Jesse (100 meter schoolslag en 200
meter wisselslag in 3.24.84, verbetering van 19 seconden), Lars (200
wisselslag, 100 vrijeslag en 100 vlinderslag), Isis (400 meter vrijeslag en
100 meter schoolslag) en Guido (100
rugslag). Als laatste nummer stond de
4 x 50 meter mix-estafette wisselslag
op het programma. In deze race kwamen Isis, Ilse, Jorn en Lars met een tijd
van 2.42.36 net naast het podium uit.
Al met al een mooi en sportief goed
weekend van de minioren. Door deze
prestaties zijn er ook limieten gezwommen voor de NK lange baan in
Dordrecht die in het laatste weekend
van juni gehouden worden.

Kansen werden niet benut

Hockeyheren verliezen
van Heerlen
Door: Hockeyclub Horst
Het eerste herenteam van Hockeyclub Horst mocht zondag 10 juni weer. Dit keer namen ze het op tegen
concurrent Nova uit Heerlen, die slechts 1 punt onder hen staan. Er stond dus veel op het spel voor de heren.
Horst verloor uiteindelijk met 5-1.
Het was erg warm en voor Horst
begon de voorbereiding stroef.
De mannen moesten erg wennen aan
het waterveld, dat de bal erg veel laat
stuiteren, ten opzichte van het eigen
veld in Horst. Toen klonk het startsignaal. Er kwam al vrij snel een eerste doelpunt voor Nova. Horst moest
zich herpakken, maar dat lukte
niet. Er kwamen wel kansen voor

Horst, maar deze werden niet benut.
Voor Nova kwamen er ook kansen,
maar deze werden wel degelijk benut.
Zo had Nova een 3-0 voorsprong opgebouwd. Beide teams gingen de rust
in en Horst moest hard gaan werken
om dit daarna nog recht te trekken.
Helaas wilde het niet lukken en kwam
er een vierde tegendoelpunt, gevolgd
door nog een vijfde. Tegen het einde

aan lukte het Horst toch nog om er
een doelpuntje uit te halen, maar dit
doelpunt voegde niet meer veel toe
aan de wedstrijd. De strijd was verloren.
Zondag 17 juni speelt Horst de
laatste competitiewedstrijd op eigen
veld tegen DVS. Dit wordt een spannende maar vooral zeer belangrijke
wedstrijd.

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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Promotie

America naar 4e klasse
Door: voetbalvereniging AVV America
De tweede en beslissende wedstrijd voor een plek in de 4e klasse tegen Rood-Wit ’62 uit Helmond moest
uitmaken wie er in de 4e klasse zou uitkomen komend seizoen, AVV America of Rood-Wit’62. America trok
uiteindelijk zondag 10 juni aan het langste eind.

De eerste wedstrijd was gelijk
geëindigd en dus moest door beide
elftallen strijd geleverd worden.
Rood-Wit ’62 kwam na 12 minuten op
voorsprong. America liet het hoofd
niet hangen en door een mooi genomen vrije trap van Davy Rasing (strak
in de kruising) kwam de ploeg op
gelijke hoogte in de 20e minuut.
Door een stomme verdedigingsfout kwam Rood-Wit ’62 vlak voor rust
wederom op voorsprong. Op twee
derde van de wedstrijd kwam America
door een toegekende strafschop, die
door Davy Rasing feilloos genomen

werd, op gelijke hoogte. Na negentig
minuten was er een gelijke stand 2-2
en dat hield dat er een verlenging
nodig was om uit te maken wie zou
promoveren of degraderen.
America kwam in de eerste helft
van de verlenging op achterstand 2-3,
maar het eerste elftal uit America
toonde veerkracht en kwam in de
tweede helft van de verlenging door
een schitterende genomen vrije trap
van Davy Rasing op gelijke hoogte
met Rood-Wit ’62. De wedstrijd leek
naar een eindstrijd met penalty’s te
gaan, echter had Rood-Wit ’62 buiten

de waard gerekend. Als een duiveltje
uit een doosje werd aanvoerder Bas
Theeuwen op de rand van het strafschopgebied aangespeeld. Hij kapte
een verdediger van Rood-Wit ’62 uit
en schoot in de verre hoek de bal
langs de doelman in het doel.
Nadat iedereen weer op zijn eigen
helft stond werd er afgetrapt door
Rood-Wit ’62 en floot de leidsman voor
het einde van de verlenging. Rood-Wit
’62 degradeerde hierdoor naar de 5e
klasse en America 1 kon feest gaan
vieren met de behaalde promotie naar
de 4e Klasse van de KNVB.

In deze afwisselende functie is HR je kerntaak.
Hierin ga je o.a. aan de slag met:
• het uitvoeren, ontwikkelen, actualiseren en implementeren van
diverse beleidsonderwerpen en -werkprocessen;
• het pro-actief adviseren van management bij HR gerelateerde
vraagstukken en verdere ontwikkeling van de organisatie;
• diverse andere thema’s samen met je collega’s van het
bedrijfsbureau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: facilitaire zaken,
communicatie of support.

Voor meer informatie kun
je op 18 juni in de ochtend
contact opnemen met
Koen van den Berkmortel,
Teamleider Bedrijfsbureau
via 0478-517300.

Word jij onze nieuwe collega?
Reageer dan vóór 21 juni o.v.v. vacature Adviseur bedrijfsbureau & HR,
via solliciteren@synthese.nl.

BEZORGERS
HALLO HORST AAN MAAS

De eerste gesprekken vinden
plaats op 25 juni.

Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in America en Melderslo
voor het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.

Dit ben jij:
• hbo opgeleid, richting Personeel & Organisatie of Bedrijfskunde;
• ca. 3-5 jaar relevante werkervaring;
• pro-actief, flexibel, assertief en georganiseerd.
Wij bieden jou:
Een uitdagende functie in een klein en professioneel team.
Het team is in ontwikkeling, hier ga je actief een bijdrage aan leveren.
Je krijgt de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en bredere
verantwoordelijkheden te gaan dragen

Vier turnsters van HOSEMA uit Horst namen zaterdag 9 juni
deel aan de districtfinale van Zuid-Nederland in Breda. Guusje
Driessen behaalde namens HOSEMA een 4e plek in haar niveau D2
instap. Amber Steeghs, behaalde in D1 instap een negende plek.
In de categorie Jeugd 1, Niveau D1 turnde Saskia Minten een
sterke wedstrijd, maar verloor ze op de balk een aantal punten
waardoor ze op een vijftiende plaats eindigde. In de leeftijdscategorie Pupil 2 – niveau D2 turnde Irenée Hagenaar een goede
wedstrijd waardoor zij ervandoor ging met de zilveren medaille.

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!

Heb je een brede interesse en is HRM jouw vak? Wil je werken in
een bevlogen organisatie? Dan zoeken wij jou!

Adviseur bedrijfsbureau
& HR 28-32 uur

Zilveren medaille
voor HOSEMA

Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Synthese is een onderneming
voor zorg en welzijn in Noorden Midden-Limburg, met 80
medewerkers en 200 vrijwilligers.
Synthese biedt mensen
in het alledaagse leven alle
mogelijkheden om tot hun recht
te komen en zich te ontwikkelen.

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl
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Huldiging

Goud voor Wittenhorst G1
op Special Olympics

& kunststof kozijnen

De dames en heren van Wittenhorst G1 voetbalteam hebben in het weekend van zaterdag 9 en zondag
10 juni in Groenlo meegedaan aan de Special Olympics. Hier hebben ze een gouden medaille weten te
bemachtigen. Maandag 11 juni werden ze gehuldigd in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.

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

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
nieuwe aanvoer
perkplanten

Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

Eénjarige planten
en kuipplanten

€ 99,- per stuk

tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Ongeveer 2.500 sporters kwamen
naar Groenlo om hun sport uit te
oefenen, waarbij 21 verschillende
takken van sport vertegenwoordigd
waren. Naar gelang de aard van hun
handicap werden deze groepen
ingedeeld in klasses. “Op zaterdag
vonden de voorrondes plaats, waarbij
teams zich konden plaatsen voor de
hoofdrondes op zondag”, vertelt Lucie
Janssen, trainster van het G-team.
“Hiervan heeft ons team toen twee
wedstrijden gewonnen en twee
wedstrijden verloren. Er wordt dan
ook gekeken naar hoe sterk en welke
capaciteit de spelers hebben.
Op zaterdag was er nog wel wat

sprake van een klasseverschil in de
teams, maar op zondag zat ons team
in een poule die ze gemakkelijk kon
winnen.”

Heel gemoedelijk
toernooi
De teams bestaan uit mensen met
een beperking. “Dit kan zowel fysiek
als verstandelijk zijn. Zo zijn er mensen die in een rolstoel meedoen aan
het voetballen, maar hebben we ook
iemand in ons team die hyperactief
is. Daar moeten we bijvoorbeeld mee
opletten dat hij niet te veel suikers
binnenkrijgt. De spelers in de voor-

hoede van ons voetbalteam hebben
bijvoorbeeld allemaal een probleem
met de motoriek. Het varieert dus
ontzettend, maar het leuke aan het
g-voetballen is de spontaniteit van
iedereen. Iedereen wordt gewaardeerd op zijn of haar eigen kunnen.”
Het toernooi beschrijft ze zelf als heel
gemoedelijk met een hele gezellige
sfeer. “Iedereen kent iedereen en
daar sta ik altijd weer van te kijken.
Iedereen is heel puur, open en spontaan en dat maakt het juist zo leuk.”
Twee jaar geleden wisten ze tijdens
de Special Olympics ook al een gouden medaille in de wacht te slepen.
(Foto: Bob Obers)

Juniorenteam SV Melderslo

Strijdend ten onder in
kruisfinale
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo A1 speelden op zaterdag 9 juni hun belangrijkste wedstrijd van het seizoen:
de kruisfinale. De wedstrijd werd gespeeld tegen De Peelkorf A1 uit Ysselsteyn op sportpark De Vlies in
Ysselsteyn. De ploegen streden tegen elkaar om een plek in de veldfinale op zondag 17 juni. SV Melderslo verloor
met een eindstand van 16-10.
De junioren van SV Melderslo
kwamen dit jaar uit in de hoofdklasse
van het dameskorfbal. De vier hoogst
geëindigde ploegen in die poule
verdienen een plek in de kruisfinales
en de twee winnaars van de kruisfinales nemen het uiteindelijk in de
veldfinale tegen elkaar op voor de titel
van Nederlands Kampioen. Het team
van SV Melderslo eindigde als vierde
in de hoofdklasse, wat de dames dus
een plaats in de kruisfinales opleverde. De Peelkorf A1, bovenaan
geëindigd, werd de tegenstander in
deze wedstrijd. SV Melderslo begon
goed aan de wedstrijd. Het ging vrij

gelijk tegen elkaar op, maar het was
De Peelkorf dat telkens op voorsprong
wist te komen. In eerste instantie
vielen er echter geen grote gaten en
bleef SV Melderslo goed bij. Toch was
De Peelkorf net iets scherper en
slimmer dan SV Melderslo.

De Peelkorf
sterkste ploeg
Net vóór rust wist de ploeg uit
Ysselsteyn dan ook uit te lopen naar
een stand van 8-4. Na rust bleef het
spelbeeld hetzelfde. De Peelkorf wist
de voorsprong uit te breiden naar

12-6. Toch bleef SV Melderslo strijden en dat was zichtbaar in de stand.
Langzaam maar zeker kwam de
ploeg terug in de wedstrijd en werd
de schade wat hersteld. De dames
wisten terug te komen tot 12-10 en
maakten het De Peelkorf nog even
heel lastig. Uiteindelijk bleek De
Peelkorf toch weer de sterkere ploeg.
De Ysselsteynse korfbalsters herpakten zich en liepen opnieuw uit naar de
wat geflatteerde eindstand van 16-10.
Daarmee eindigt het avontuur voor
het juniorenteam van SV Melderslo,
dat desalniettemin trots kan zijn op de
geleverde prestatie.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

FUNGO SUBSTRATES
Wij zoeken een:

Medewerker/operator
substraatproductie
De organisatie
Fungo Substrates produceert op een geautomatiseerde manier
substraat voor de teelt van speciale paddenstoelen (o.a. Shiitake en
Erengii) op onze locatie in Lottum.
Taken
• Dagelijkse productie van
het substraat. Automatisch
vullen-productie-schoonmaak
cleanroom.
• Waarborgen kwaliteit van
het productieproces door
het uitvoeren van dagelijks
procesmetingen.
• Verhelpen eenvoudige
storingen tijdens productie.
Functie-eisen
• Zelfstandig, nauwkeurig, netjes
en veilig kunnen werken.
• Flexibel.
• Bereid tot het werken in het
weekend.

• Goed kunnen omgaan met
apparatuur.
Wat wij bieden
• Afwisselende en uitdagende
baan.
• Gemotiveerd klein team.
• Goed salaris.
• Goed kunnen omgaan met
apparatuur.
Wil jij deze afwisselende baan
en graag ons kleine team komen
versterken, neem dan contact op
met Luc Heldens
T 06-57883376
E l.heldens@fungosubstrates.com
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aan
Loek Janssen

Zomerstress

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Loek Janssen
13 jaar
Horst
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een wereldreis. Als eerste naar Italië
dan met de boot naar Spanje en dan
zou ik naar Afrika willen. Eigenlijk zou
ik overal wel heen willen gaan. Ik zou
graag met een camper willen gaan
omdat ik dat heel gezellig vind en
dan kun je allemaal spelletjes spelen. Ik zou dan met mijn zus, vader en
moeder gaan.
Wat vind jij belangrijk in het leven?
Dat je van het leven moet genieten.
Het kan elk moment afgelopen zijn
en daarom moet je gewoon genieten
wanneer het kan.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dat je kan vliegen. Dan kun je overal
heen vliegen waar je maar wilt,
naar de McDonald’s bijvoorbeeld.
Je kunt dan ook alles van een hoge
afstand zien en dat lijkt me wel vet.
Wat deed je als kind het liefst?
Met de LEGO dingen bouwen. Ik weet
nu niet meer waarom ik het zo leuk

vond. Ik vond het denk ik gewoon leuk
om kleine huisjes te bouwen. We hebben ooit geprobeerd om een draaimolen in het echt te bouwen. Het is alleen
niet gelukt. We waren toen met heel
veel man.
Wat was je eerste gedachten toen je
vanmorgen opstond?
Dat ik weer naar school moest.
Dat vond ik niet zo leuk.
Als je er voor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
18 jaar. Omdat je dan eigenlijk alles
kan en mag en je bent dan ook nog
best wel jong. Dan kun je ook rondreizen met vrienden en dan legaal een
biertje drinken.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog graag willen bungeejumpen. Dat lijkt me gewoon een vette
ervaring. Dat je bijvoorbeeld van een
brug naar onder springt en dan net
niet het water raakt. Dat zou ik dan
graag met mijn vrienden willen doen.
Wat was de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Pokémonkaarten en fidgetspinners
verzamelen. Met de Pokémonkaarten
was je vooral aan het ruilen. Nou vind

ik er niet veel meer aan. Maar toen
vond ik het schijnbaar wel leuk om
met de kaarten te ruilen. Met een
fidgetspinner vond ik het leuk dat je
ermee kon draaien en dan heb je ook
iets te doen onder de les.
Wanneer had je voor het laatst
kippenvel?
Als ik het koud heb. Als ik het koud heb
ga ik dan meestal in bed liggen, lekker
warm onder de dekens.
Wat zou je nooit weggooien?
De foto van mijn opa. Hij was gewoon
altijd mijn maat, maar hij is overleden.
Ook dan zal hij altijd gewoon bij me
blijven. Het is nu 5 of 6 maanden geleden dat hij is gestorven.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Van mijn opa. Het advies was dat je
gewoon moet doen wat je wilt doen
en dat je van het leven moet genieten.
Het kan in een keer voorbij zijn en dan
heb je toch genoten. Ik geniet nu ook
meer van het leven.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Dat vind ik wel moeilijk, want ik hoef
niet per se in een film te spelen.
Maar als dat dan wel moet zou ik in
een horrorfilm willen spelen. Dan kun

je allemaal mensen laten schrikken
en de reacties van de mensen vind ik
leuk. Meestal als ik een film kijk, kijk ik
zelf ook een horrorfilm.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen en beleven?
Met vrienden gaan skiën. Omdat je
dan gewoon lol kunt maken en je kunt
daarna ook nog allemaal leuke dingen
doen, zoals in het hotel zwemmen.
Met skiën kun je ook snelheid maken
en dan kun je ook hard vallen. Ik vind
het dan vooral leuk om andere mensen
te zien als ze vallen.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Dat je overal ter wereld wifi hebt en
dat je er niet voor hoeft te betalen.
Dus bijvoorbeeld ook op straat. Je kunt
dan overal zien waar je bent en je kunt
dan met vrienden bellen en appen als
je iets leuks hebt meegemaakt.
Als je in een ander land en andere
cultuur geboren zou zijn, welke zou
dat dan zijn?
Ik denk in Spanje. Het is daar altijd
lekker weer. De voordelen zijn dat je
het altijd warm hebt en als je dicht
bij de zee woont, kun je zo naar het
strand toe gaan. De nadelen zijn dat
je sommige mensen hebt die anders
zijn dan jou, dus mensen met andere
culturen.

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

De zomer is zo dichtbij dat
ik al bijna doe alsof het zomer
is. In realiteit moet ik nog wel
even naar school, maar oh,
wat verlang ik naar de zomer
en vrij zijn. Ik zit nu op dat
punt van het schooljaar dat ik
wil opgeven en gewoon mijn
vrijheid wil vieren. Aan de
andere kant wil ik ook heel
graag dit jaar halen, dus
opgeven is niet echt een
optie. Gelukkig ben ik niet de
enige die van dit fenomeen
last heeft.
Iedereen om me heen is ook
aan het twijfelen om toch nog
maar te stoppen met school,
ook al is het nog maar drie
weken voor de vakantie. Het is
ook moeilijk: het hele jaar ben
je hard bezig geweest aan
school. Nu de zomer zo dichtbij
is, wil je niks liever dan met je
vrienden leuke dingen doen.
Het helpt ook niet echt dat alle
leuke dingen nu gepland
worden. Weekendjes weg,
festivals, stedentrips. Waarom
moet je alles zo ver van te
voren plannen? Nu kan ik alleen
maar wegdromen en aan de
zomer denken in plaats van aan
school zitten.
Waarom krijg ik allemaal
foto’s doorgestuurd van mensen
op terrasjes, terwijl ik binnen
een essay van 2.000 woorden
aan het typen ben. Het leven is
soms oneerlijk en op dit
moment vind ik mezelf en alle
andere hardwerkende
scholieren best zielig. Misschien
is het leuk voor volgend jaar, als
we gewoon die laatste maand
van school niet meer intensieve
dingen hoeven te doen.
Gewoon een paar kleine,
leuke opdrachtjes om je bezig
te houden. Maar nee, in de
laatste schoolmaand moet ik
stressen of ik wel mijn
propedeuse haal. Of überhaupt
over ga. Studenten hebben het
al zo druk, gun ons ook een
leuke schoolmaand in het jaar.
Liefs, Puck
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Week van de Potroos in Lottum

WK voetbal

België aanmoedigen
bij Café de Beurs

In Lottum vindt op zondag 17 juni opening van de Week van de Potroos plaats in De Rozenhof. Tijdens deze
opening wordt de nieuwe roos ‘Rosa Renée van Wegberg’ gepresenteerd. Start van de Potrozenshow is om 11.00
uur.

Nederland speelt dit jaar niet mee tijdens het WK voetbal in
Rusland. Voor de moandaagavundclub des te meer reden om dit jaar
België aan te moedigen in samenwerking met Café de Beurs in Horst.
Het café is versierd in de
Belgische nationale kleuren rood,
geel en zwart en ook klinken er
Belgische feestliederen. Er wordt
gezorgd voor Vlaamse friet met
zelfgemaakte mayonaise. De wedstrijden van België zijn dan live te

volgen, op maandag 18 juni om
17.00, zaterdag 23 juni om 14.00 uur
en donderdag 28 juni om 20.00 uur.
België speelt dan tegen Panama,
Tunesië en Engeland. Het café is een
half uur voor aanvang van de wedstrijd geopend.

Broekhuizenvorst en Tienray

Wandeling pelgrimsoorden
Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden organiseert samen met de
mgr. Schravenstichting op zaterdag 30 juni een wandeling naar twee
pelgrimsoorden: de gedachteniskapel in Broekhuizenvorst en Klein
Lourdes in Tienray.
In 2012 is in de kerk van
Broekhuizenvorst een gedenkkapel
ingericht voor de uit Lottum afkomstige mgr. Frans Schraven, die ruim
80 jaar geleden in China werd vermoord. Onlangs is in Rome het proces
tot zaligverklaring ingezet. In de
kapel zijn onder andere schilderingen
van de priester-kunstenaar Jan Haen
te zien.
Om 10.30 uur is het vertrek vanaf
de Markt van het Rozendorp Lottum.
De groepswandeling gaat via Arcen

(overkant van de Maas) terug de
Maas over naar de gedenkkapel in
Broekhuizenvorst. Na een moment
van bezinning gaat de wandeling verder via Swolgen naar het Mariaoord
Klein Lourdes in Tienray, waar ook
een bezinningsmoment is. Daarna
gaat de tocht terug naar Lottum.
Verwachte aankomst is 17.00 uur.
Deelname is gratis, aanmelden is
niet nodig. Kijk voor meer informatie
op www.spvlimburg.nl of
www.mgrschraven.nl

Bakwedstrijd
Stichting Rozendorp Lottum organiseert in het kader van het thema
van het Rozenfestival, ‘rozen smaken naar meer’, een bakwedstrijd.
Alle inwoners van Horst aan de Maas kunnen meedoen aan de wedstrijd die wordt gehouden op zondag 15 juli.
creaties. Alle deelnemers presenteren
hun baksels op zondag 15 juli tussen
13.00 en 15.00 uur in Lottum. De creatiefste bakker wint twee dagkaarten
voor het Rozenfestival dat plaatsvindt
van 10 tot en met 13 augustus.
Aanmelden kan door voor 1 juli een
e-mail te sturen met naam, leeftijd,
woonplaats en beschrijving van de
creatie naar gebak@rozendorp.nl

Meuleveld Kinderkoor

Musical Katten
Het Meuleveld Kinderkoor sluit het schooljaar op vrijdag 22 juni af
met een uitvoering van de musical Katten. Dit optreden vindt vanaf
19.00 uur plaats in ‘t Gasthoês in Horst.
Al enkele jaren achter elkaar sluit
het Meuleveld Kinderkoor het schooljaar af met een Breng Je Eigen Stoel
Mee Concert. Dit jaar wordt er echter
een musical op de planken gezet,
genaamd Katten. Het verhaal draait
om een eeuwenoude vete tussen de
twee groepen katten. Als het uitkomt
dat Flash van de zwarte katten een

Noord-Limburgse streekproducten
zoals asperges, blauwe bessen, champignons gecombineerd worden met de
smaak van de roos, zoals rozenblaadjes
van speciale rozencultivars van rozenveredelaar Pheno Geno. Tijdens de
hele Week van de Potroos zijn er voor
de bezoekers van De Rozenhof elke
dag presentaties rondom de smaak
van de roos en bovenstaande streekproducten. Ook voor kinderen is er
tijdens deze week van alles te doen in

De Rozenhof. Zo zijn er diverse educatieve workshops rondom de smaak en
gezondheid van de roos en de beleving
van natuur in de biologische toprozentuin. Ook andere streekproducten zoals
de champignon, blauwebes, asperge
en aardbei komen aan bod. Op zondag
17 juni vindt er in de biologische
rozentuin een insecten-poppenspel
plaats, die om 14.00 en 15.00 uur
begint. Kijk voor meer informatie op
www.derozenhoflottum.nl

Wil jij bijdragen aan een samenleving waarin iedereen tot zijn
recht komt? Wil je werken in een bevlogen organisatie die volop
in beweging is? Dan zoeken wij jou!

Manager Sociaal Werk
32-36 uur

Rozenfestival

De organisatie van het
Rozenfestival in Lottum zoekt de
‘roosachtigste’ banketbakker van
Horst aan de Maas. Deelnemers
kunnen hun culinaire creativiteit de
vrije loop laten, passend bij het thema
‘rozen smaken naar meer’. Een jury
bestaande uit onder anderen
Rozenkoningin Mieke Smits en ijsbereider Theo Clevers beoordeelt de

De roos is vernoemd naar de
bekende musicalactrice en zangeres,
geboren en getogen in Horst. Het is
een eetbare roze roos die afkomstig is
van Pheno Geno Roses. Deze roos is
tijdens de Week van de Potroos te
koop, waarbij een deel van de
opbrengst naar het goede doel
‘Medicijnen door de ogen van je kind’
gaat. Traiteur Maurice Smits uit Horst
zorgt voor deze dag voor diverse
rozenstreekgerechten, waarbij diverse

oogje heeft op Zoë van de witte
katten, loopt de spanning hoog op.
Naast leerlingen van basisschool de
Twister doen ook kinderen van
basisschool de Weisterbeek mee.
Bezoekers hoeven in tegenstelling
tot voorgaande jaren geen eigen
stoel mee te nemen, die zijn reeds
aanwezig. Toegang is gratis.

Wat ga je doen?
Scherp meedenken, slimmer werken en zelf organiseren zijn
belangrijke drijfveren in deze veelzijdige functie. Jij coacht
medewerkers om zelf organiserend te zijn. Je werkt voor
professionals als opbouwwerkers, gezinscoaches, jongerenwerkers en
maatschappelijk werkers. Veel medewerkers werken in teams samen
met professionals van andere organisaties. In nauwe samenspraak
met opdrachtgevers en netwerkpartners breng jij dromen, ambities
en initiatieven samen. Je werkt actief aan nieuwe mogelijkheden en
weet die vanuit een eigen visie te vertalen naar concrete plannen.
Ondersteuning waar inwoners en betrokken vrijwilligers verder mee
komen, daar doe je het voor.
Hoe ga je dat doen?
Jij stimuleert en inspireert. Je verbindt, bouwt bruggen en brengt
structuur. Moeiteloos schakel jij tussen je rol als uitdagende
sparringpartner voor opdrachtgevers, resultaatverantwoordelijk
MT lid én leidinggevende en klankbord voor medewerkers.
In multidisciplinaire teams houd jij de regie en zorg je dat de
PDCA-cyclus doorlopen wordt. Je bent zichtbaar, goed bereikbaar
en transparant in wat je doet en waarom je iets doet. Een goede
consistente gesprekspartner, fijn om mee te werken.
Wat vragen we?
• Hbo+/wo denk- en werkniveau.
• Bedrijfsmatig inzicht.
• Kennis van en betrokkenheid bij
de samenleving.
• Kwaliteitsbewustzijn: je
bent voortdurend gericht op
verbeteren.

• Ervaring met en kennis van
gemeenschapsvorming.
• Omgevingsbewustzijn: elke
situatie en ieder mens is anders,
daar speel jij op in.
• Ervaring met werken in een
samengestelde setting.

Wat bieden wij?
Een uitdagende baan in een gezonde en mantelzorgvriendelijke
organisatie waarin je samenwerkt met enthousiaste en professionele
collega’s. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen door interne
en externe scholing. De Inschaling en arbeidsvoorwaarden voor deze
functie zijn conform schaal 11 CAO Sociaal Werk.

Word jij onze nieuwe collega?
Reageer dan vóór 21 juni o.v.v.
vacature Manager Sociaal
Werk, via
solliciteren@synthese.nl.
Voor meer informatie kun je
op 18 juni in de ochtend contact
opnemen met Wim Gort,
directeur-bestuurder,
via 0478-517300.
De eerste gesprekken vinden
plaats op 26 juni.
Een assessment behoort tot de
procedure.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Synthese is een onderneming
voor zorg en welzijn in
Noord- en Midden-Limburg,
met 80 medewerkers
en 200 vrijwilligers.
Synthese biedt mensen
in het alledaagse leven
alle mogelijkheden om tot
hun recht te komen en zich
te ontwikkelen.
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Agenda t/m 21 juni 2018
vr
15
06

Wandeldriedaagse Horst

Boekpresentatie Karin Slaughter

Week van de Potroos

Locatie: gemeente Horst aan de Maas

Tijd: 13.30-15.00 uur
Locatie: Bruna Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: De Rozenhof Lottum

Tentoonstelling ‘Beej Mooren
naeve’ (tot en met maandag 30 juli)

Benefietavond:
Mike’s Droomreis naar Disneyland

Open Tuin

Tijd: openingstijden bieb
Organisatie: Beej Mooren naeve
Locatie: BiblioNu Horst

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Proeflokaal van Horst

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: Pure Tuinbeleving
Locatie: Americaanseweg 113, Meterik

Ruitersportweekend Sevenum

Pub Quiz

Le Tour de Biere

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Manege d’n Umswing Kronenberg

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Blok 10 Horst

Tijd: 13.03-18.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Quiltcafé
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

za
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Wandeldriedaagse Horst
Locatie: gemeente Horst aan de Maas

di
19
06
wo
20
06
do
21
06

Zomer Darts Horst
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Party- en sportcentrum De Riet Horst

Wandeldriedaagse Horst

Mega Carbootsale

Locatie: gemeente Horst aan de Maas

Tijd: 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Peeldijkje Horst

Wandel4daagse Sevenum

Ruitersportweekend Sevenum

Ruitersportweekend Sevenum

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Manege d’n Umswing Kronenberg

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Manege d’n Umswing Kronenberg

Open Tuin

Demonstratie veilingklok

Theater en Poëzie

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Pure Tuinbeleving
Locatie: Americaanseweg 113, Meterik

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

Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: Theater Floral Horst

Blote voetenwandeling

Wandeling in het schuitwater

Tijd: 10.30 uur
Locatie: Aan de Drift America

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: start tussen 17.30 en 19.15 uur
Organisatie: Jongeren Gilde, Knopen Lopen
Startlocatie: Blokhut Dorperweiden Sevenum

Wandel4daagse Sevenum
Tijd: start tussen 17.30 en 19.15 uur
Organisatie: Jongeren Gilde, Knopen Lopen
Startlocatie: zorgboerderij Vorster Hand Sevenum

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

Flessenkermis Hegelsom

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

Voor ons modern wagenpark en ter versterking van
ons leuke team zijn wij op zoek naar een

VRACHTWAGEN
CHAUFFEUR
VOOR HET TRANSPORT VAN VARKENS!
Ben je in het bezit van een groot rijbewijs en heb je een
correcte, flexibele instelling?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Voor sollicitaties kun je contact opnemen met:
Bart Camps Varkenshandel
Buskensven 2
5807 EC Oostrum
Tel. 0478-583331 | Mob. 06-51283939

OJC Phoenix uit Hegelsom organiseert van zaterdag 23 juni tot en met
dinsdag 26 juni de jaarlijkse Flessenkermis in het centrum van Hegelsom.
Traditiegetrouw wordt het bier weer in flesjes verkocht.
Het feest begint op zaterdag 23 juni
in de feesttent van OJC Phoenix met The
Embassy. Een band bestaande uit zeven
muzikanten die er in gespecialiseerd
zijn om ieder gewenst genre te spelen,
van pop, rock tot aan happy hardcore en
funk. Op zondag 24 juni wordt de tent
geopend door het Phoenix DJ Team om
16.00 uur, waarbij er een springkussen
voor de jongsten staat, net als de
gelegenheid om te schminken. In de
avond treedt de Horster band Jeopardy

op, gevolgd door Band With Benefits.
Op maandag 25 juni treden de mannen
van op Waterproof Shampoo op. In de
avond komt Starkoo, bekend van
nummers als ‘Ik Wil Je’, ‘Annabel’ en
‘Vrij Zijn’. Op dinsdag 26 juni is het tijd
voor de Phoenix überfaute oavend,
waarbij alleen maar muziek uit jaren 90
en 00 uit de boxen klinkt. De Duitse
artiest Special D komt dan langs voor
een optreden, gevolgd door de Matinee
Boys.

Tentoonstelling in bieb

‘Beej Mooren naeve’
In de bibliotheek in Horst zijn van vrijdag 15 juni tot en met maandag
30 juli diverse werkstukken te zien die gemaakt zijn door de medewerkers
van beej Mooren naeve. De expositie laat zien wat men zoal bij beej
Mooren naeve kan doen.
Medewerkers met een zorgindicatie kunnen bij beej Mooren naeve een
zinvolle dagbesteding volgen bij de
inloopactiviteiten, in de horeca bij
lunchroom beej Mooren, in de groenvoorziening, in de werkplaats of het

creatieve atelier van De Stijlfactorij.
Zij hebben een aantal disciplines zoals
textiele werkvormen, schilderen en
houtbewerken. De stukken die hier
worden gemaakt worden tentoongesteld.
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America
zondag

Heilige mis

11.00

Huisarts en apotheek

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

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

Expositie ZONDER GUM
Zonder Gum, de ‘kleur rijke werkplaats’ in Hegelsom, hield zondag 10 juni een expositie in zaal
Debije. Tijdens de tentoonstelling was werk te zien van de cursisten van de teken- en schilderscursussen.

Nominaties Muulkes
Drie toneelverenigingen uit Horst aan de Maas zijn in totaal vier keer genomineerd voor een Muulke,
de provinciale toneelprijs voor amateurtoneel. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 22 juni.
Jeugdtoneel Flink kreeg een
nominatie voor Flink on Tour in de
categorie meest bijzondere nieuwe
initiatief. Gideon Aarts van toneelvereniging Poespas uit Hegelsom
werd genomineerd als meest

opvallende man in een grote rol voor
zijn rol als Boudewijn van Benthuizen
in Woesj!. Roos Gielen werd in
dezelfde productie genomineerd
voor haar rol als Marie van der
Hagen. In de categorie meest opval-

lende man in een kleine rol was er
een nominatie voor Theo Kuijpers
van toneelvereniging Mariaposa
uit Grubbenvorst, voor de voorstelling Trammelant op ein toasje
kaviaar.

Venray

Melderslo

Meterik

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

Gebiedsteams

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Medische
zorg

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

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

FEESTWEEKEND

Spoedgevallendienst
15 t/m 17 juni 2018
TipTopTand
Mgr. Joostenstraat 27-29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97
18 t/m 21 juni 2018
Het Tandhuys
Raadhuisstraat 12, Venray
T 0478 58 22 81

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

24 JUNI 2018

23 JUNI 2018

Tandarts

VANAF 12:00

VANAF 12:00

POPCORN • GLITTER TATTOO
SCHMINKEN • WALL OF FAME
KNUTSELEN

POPCORN • GLITTER TATTOO
SCHMINKEN • WALL OF FAME
KNUTSELEN

RONDLEIDING BIJ ABC

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

RONDLEIDING BIJ ABC

13:00 – 14:00

BRANDWEERMAN
SAM SHOW 14:00

13:00 – 14:00

BRANDWEERMAN
SAM SHOW 14:00

@Mattel Pla
y!

freerun demonstratie
Meet & Greet 15:00 - 16:00

MARTIN DRUMEV
2:00
19:00 - 2

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

WIJ VIEREN DAT HET FEC NU OFFICIEEL GEOPEND IS!

SUMMERPARTY
@THE PORTAL ACTION HOUSE

MET DJ

freerun demonstratie
rtal
@The Po

Meet & Greet 15:00 - 16:00
NK FREERUNNER KOEN HEIJNEN,
CARLOS BOEKHOLD, LECO PEULEN

LEVEND STANDBEELD
KORT LONTJE

MIDDENPEELWEG 7 | SEVENUM
ER GELDEN REGULIEREN ENTREE PRIJZEN

volg ons

FECSEVENUM

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

Doreen Ma nders
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WWW.SUPERKEUKENS.NL

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

305 x 260 x 188 cm

Vinci Magnolia

€ 5999,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

IED SUP
ERE ERK
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D!

