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Bootcamp met ouderen
Op Het Molenveldhuis in Horst werd vrijdag 15 juni door Rianne Seijkens een bootcamp georganiseerd. Een bijzondere locatie, want het is een woonzorglocatie waar
mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies wonen. “Insteek is om de bewoners op een leuke manier, samen met bootcampers, vrijwilligers en familie, bij de bootcamp te betrekken”, aldus Seijkens.

Voorstel van griffier

Meer inbreng voor
burgers in gemeenteraad
Inwoners van gemeente Horst aan de Maas krijgen meer inspraak in de gemeenteraad in de vorm van
burgerraadsleden. Dat is op te maken uit het voorstel dat griffier Ruud Poels toelicht tijdens de raadsbijeenkomst van gemeente Horst aan de Maas op dinsdag 19 juni.
Deze burgerraadsleden worden
aangedragen door de gemeenteraadsleden en moeten voldoen aan
dezelfde eisen als een gemeenteraadslid, stelt Poels. Hiervoor kan in
principe iedereen aangewezen
worden. “Vanaf 17 jaar kan hiervoor iedereen aangewezen worden.
Wel willen we voorkomen dat
burgerraadsleden een meerderheid

krijgen in de gemeenteraad, dus
beperken we dat aantal tot een
maximum van vijf burgerraadsleden.
De gemeenteraadsleden moeten wel
een meerderheid behouden.

Burgerraadslid
Op die manier hopen we op meer
inbreng van buitenaf die met een
frisse blik mee kunnen kijken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
werkgever die bij een bestemmingsplan betrokken is.” Het burgerraadslid neemt dan de plaats in
van het gemeenteraadslid waardoor hij of zij is aangedragen
tijdens de voorbereiding van de
raadsvergadering.
Lees verder op pagina 07

Straatroof op de Jacob
Merlostraat in Horst
Op de Jacob Merlostraat in Horst is op zondag 17 juni om 09.15 uur een
vrouw van haar handtas beroofd. Nadat zij er melding van maakte bij de
politie, is de dader al snel aangehouden en opgepakt.
“Het is voor ons niet duidelijk of
er bij de roof geweld aan te pas is
gekomen”, laat een woordvoerder
van de politie weten. “Met het slachtoffer, een mevrouw van midden 60,
gaat het goed. Nadat de tas bij haar
was afgepakt heeft ze zich bij mijn
collega’s gemeld, die aan de hand
van een signalement op onderzoek
zijn uitgegaan. De dader rende naar
verluid de Loevestraat in.” De agenten troffen de dader vervolgens
leunend tegen een muurtje aan op de
Venrayseweg. Het betrof een
22-jarige man uit Horst. “Hij voldeed

aan het signalement dat ze hadden
gekregen en bleek daarbij allemaal
spullen bij zich te hebben die niet van
hem waren. De handtas had hij
weggegooid in de tuin van een
woning aan de Wervelstraat. De man
was duidelijk onder invloed van
drank.”
De politie is nog op zoek naar een
jongeman die het slachtoffer zou hebben geholpen. Ze geven aan graag
met deze man in gesprek te komen.
Wie hier meer informatie over heeft,
kan zich melden via het telefoonnummer 0900 88 44.
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Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Kempen Media
routekaart voor gehele gemeente
Ramses
Sevenum, Grubbenvorst, Lottum,
Melderslo, Kronenberg
Smaakboerderij de Gastendonk
gehele gemeente
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Fenna Deters,
Lieke Mooren en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
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Doop ‘Rosa Renée van Wegberg’
In de Rozenhof in Lottum vond
op zondag 17 juni de potrozenshow
plaats. Dit was ook het begin van
‘De week van de Potroos’.
Niet alleen mensen uit Lottum
hebben zich bij de Rozenhof verzameld, maar ook verschillende
burgemeesters, streekkoninginnen,
prinsessen en andere vertegenwoordigers van streekproducten uit
de regio. Ook de aspergekoningin
uit Grubbenvorst en de rozenkoningin uit Lottum waren erbij
Behalve dat de potrozenshow in
het teken staat van lokale producten,
wordt er ook een nieuwe roos
gedoopt: de ‘Rosa Renée van
Wegberg’. Deze is vernoemd naar de
musicalactrice en zangeres uit Horst.
Renée zelf is erg vereerd dat de roos
naar haar is vernoemd. “Toen ik
gevraagd werd, vond ik het zo bizar
dat ik het helemaal niet kon bevatten”, vertelt ze. “Ik voel me heel erg
vereerd dat ze aan mij hebben
gedacht tijdens het benoemen van
deze roos.” De roos is ontwikkeld
door Pheno Geno Roses. Dit bedrijf is
gespecialiseerd in het samenstellen
van bijzondere rozen. Het bijzondere
aan de ‘Rosa Renée van Wegberg’ is
dat deze eetbaar is.
De bloem ruikt naar zoete snoepjes en smaakt naar frambozen volgens Peter Cox van Pheno Geno
Roses. Het andere speciale aan de
bloem is dat de een gedeelte van de
opbrengst naar het goede doel
‘Medicijnen door de ogen van je kind’

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

gaat. Een doel dat erop uit is om
medicijngebruik minder eng te maken
voor kinderen, en dan voornamelijk
kinderen die het voor langere duur
nodig hebben. Van Wegberg heeft dit
goede doel zelf uitgekozen. “Een
collega en vriendin van me heeft dit
doel opgezet toen haar eigen kind
ziek werd. Het is een mooi doel dat
kinderen die ziek zijn helpt, op een

manier die ook prettig is voor de
kinderen zelf.”
Tijdens de show mag de zangeres
de roos zelf dopen samen met de
nieuwe rozenkoningin Mieke Smits en
de gouverneur van provincie Limburg
Theo Bovens. Na het tekenen van het
doopcertificaat is het officieel. De
‘Rosa René van Wegberg’ is de
nieuwste roos van de Rozenhof. Om

dit te vieren zingt de zangeres een
paar nummers. Onder andere een
medley met nummers over rozen.
Om iedereen kennis te laten maken
met de eetbare bloem, heeft kok
Maurice@home verschillende hapjes
gemaakt met de bloemblaadjes er in
verwerkt. Andere hapjes die Maurice
serveert, zijn gemaakt van streekproducten uit de regio.

Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 10 95
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.

HALLO in Michigan
HALLO in Lourdes

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

Gerda Berkhof uit Horst is eind mei voor een vakantie naar
Lourdes gegaan. Iets wat ze al zes jaar op rij ieder jaar onderneemt. Naast een bezoek aan de bekende grot, nam ze ook een
momentje om even helemaal up-to-date te geraken met het
laatste nieuws in de HALLO.

René Janssen uit Horst vertrok op woensdag 9 mei vanaf
Schiphol naar Toronto Canada . Dat deed hij samen met zoon en
dochter Ruud en Inge, en schoonzoon Erik. Van daar uit gingen ze
via een roadtrip langs Fort Frances naar beneden de Verenigde
Staten in, via het Harley Davidson museum in Milwaukee, Chicago
naar Michigan. Daar troffen ze Dr. Jan Pol, bekend van National
Geographic Channel. Ook hij kon de verleiding niet weerstaan,
om met de HALLO op de foto te gaan.
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Verkeersproblemen in America

Dorpsraad pleit voor
zebrapaden
De dorpsraad van America maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Nusseleinstraat en de Pastoor
Jeukenstraat. Zij heeft nu, na overleg met de inwoners, een aantal verbeterpunten bij gemeente Horst aan de
Maas aangegeven. Zo wordt er onder andere gepleit voor een zebrapad op de Nusseleinstraat.

Eén van de zaken die de dorpsraad
van America wil aanpakken is de te
hoge snelheid van auto’s die door het
dorp rijden. “Eén van de ideeën die we
aan de gemeente voorgelegd hebben,
is het verhogen van de drempels in het
dorp”, vertelt Marco Hesp van de
dorpsraad van America. “De afgelopen
jaren zijn de drempels wat gezakt,
waardoor auto’s er nu eigenlijk te
makkelijk en te hard overheen kunnen
rijden.” Een bijkomend voordeel van
verhoogde verkeersdrempels, is dat
het minder aantrekkelijk wordt voor
vrachtwagens om door het dorp te
rijden. Ook dat is een probleem dat
volgens de dorpsraad veel onveilige
situaties oplevert. “Aan de grote
bedrijven in de buurt hebben we al
gevraagd of deze hun vrachtwagens

een andere route willen laten rijden.
We hopen dat verhoogde drempels
mee zullen helpen aan het verminderen van het aantal vrachtwagens dat
door het dorp rijdt.”
Een tweede maatregel waarover
gesproken wordt met de gemeente,
is een zebrapad op de Nusseleinstraat,
waar klanten van de Dagwinkel
oversteken. “Ook dat is een gevaarlijke plek. Aan de overkant van de
Dagwinkel liggen parkeerplaatsen,
dus daar steken veel mensen over.
Een zebrapad zou voor voetgangers al
meer veiligheid bieden en is volgens
de gemeente ook technisch vrij makkelijk te realiseren.”
Of het zebrapad en de verhoogde
drempels er ook daadwerkelijk komen,
is nog niet bekend. Daarvoor moet er

vanuit de gemeente nog een akkoord
gegeven worden op de plannen die
zijn geopperd. “Mocht de gemeente
besluiten om deze maatregelen door
te voeren, dan zullen ze ook kijken of
er bij de basisschool mogelijkheid is
tot het aanleggen van een zebrapad.”
Wat de Americanen volgens Hesp
zelf al kunnen doen aan het vergroten van de verkeersveiligheid, is zich
gewoon netjes aan de snelheid houden. “We rijden gewoon met zijn allen
te hard. Dat is gevaarlijk, maar zou
makkelijk verholpen kunnen worden
als iedereen zijn rijgedrag een beetje
aanpast. Daarnaast rijden er ook soms
mensen diagonaal over de parkeerplaatsen bij de Pastoor Jeukenstraat,
ook dat is rijgedrag dat niet nodig en
zelfs gevaarlijk is.”

Actie centrum Horst
De oplettende bezoeker van het centrum in Horst heeft ze vast
al zien hangen: oranje ‘tienen’ gemaakt van fietsonderdelen.
Deze mysterieuze objecten verwijzen naar een activiteit die
zaterdag 30 juni plaatsvindt. De initiatiefnemers hebben aangegeven volgende week met meer informatie te komen.

Staking
streekvervoer
Er is weer een staking in het streekvervoer gepland. Vakbond FNV
heeft aangekondigd dat er vanaf maandag 25 juni landelijk voor
onbepaalde tijd wordt gestaakt in het streekvervoer. Voor Limburg
betekent dit dat er geen treinen en bussen van Arriva rijden.

#

Er werd al eerder door de leden
gestaakt voor een loonsverhoging en
een verlaging van de werkdruk.
“Werkgevers in het streekvervoer
volharden in hun onwil om duidelijke
afspraken te maken in de cao over
vermindering van de enorm hoge
werkdruk en over een fatsoenlijke

loonsverhoging voor alle werknemers in het OV. Daarmee kiezen zij
zelf voor een verharding van de
acties in het streekvervoer”, aldus
Paula Verhoef van FNV. Mocht er
voor maandag een akkoord komen
tussen werknemers en werkgevers,
dan gaat de staking niet door.

Nog 10 weken...
AARDBEIENLAND GELUK

HALLO in Hongarije
De beeldhouwgroep uit Horst was op vakantie in het Hongaarse Feked. Ze logeerden daar in een
originele Tanya-boerderij. De dagen werden doorgebracht met beeldhouwen en het verkennen van
de omgeving. Natuurlijk werd de HALLO niet vergeten en werd de tijd genomen om voor het wijnhuis
te poseren.

3 SOORTEN VOOR

€ 5,50

geldig op 23 en 24 juni
niet in combinatie met andere acties

#

PAK DE SCHAAR EN KNIP...
VOOR DE ZOETSTE AARDBEIEN

04

nieuws

21
06

The sun goes down
Thin Lizzy
Gevochten, toch verloren...
Heel verdrietig zijn we om nu alsnog afscheid van Huub te
moeten nemen, ondanks zijn strijd om langer bij ons te blijven.
Dankbaar voor wie hij was, moeten we Huub nu definitief
loslaten; mijn lieve partner, onze broer, schoonbroer en oom

Huub (va ’t Träpke) Heldens
levenspartner en maatje van

Marian Haegens
Familie Heldens
Familie Haegens
* Roggel, 22 juli 1959

Gemeente bekijkt opnieuw
vergunning logiesgebouw
Gemeente Horst aan de Maas moet opnieuw het bezwaar behandelen tegen een omgevingsvergunning die
zij heeft verleend voor de bouw van een logiesgebouw in Tienray. Dat heeft de Raad van State in Den Haag
woensdag 20 juni bekendgemaakt.
De vergunning is verleend voor de
bouw van een logiesgebouw voor 240
arbeidsmigranten aan de Nehobolaan
in Tienray. Het gaat om een tijdelijke
vergunning voor tien jaar. Een aantal omwonenden verzet zich tegen de
komst van het logiesgebouw, omdat
ze bang zijn dat hun woongenot wordt
aangetast. Rechtbank Limburg behandelde eerder de omgevingsvergunning

en concludeerde in juni 2017 dat het
onderzoek naar het verkeerslawaai
beter had gemoeten. Zo is niet duidelijk of bij twee omliggende woningen
een aanvaardbaar geluidsniveau kan
worden bereikt. Tegen die uitspraak
kwam het gemeentebestuur in hoger
beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
gemeentebestuur was het niet eens

met het oordeel van de rechtbank
over het geluidsonderzoek. De raad
van State blijft echter bij het eerdere oordeel dat het besluit van het
College van B&W om het bezwaar af
te wijzen, niet voldoende is gemotiveerd. Zij draagt daarom het college
op een nieuw besluit te nemen op het
bezwaar van de omwonenden.

† Horst, 17 juni 2018

Schoolstraat 92
5961 EH Horst
Huub is thuis waar jullie persoonlijk afscheid van hem kunnen
nemen op donderdag 21 juni van 18.30 uur tot 20.30 uur.
De afscheidsbijeenkomst zal worden gehouden op zaterdag 23 juni
om 11.00 uur in de Mèrthal, Gasthuisstraat 30, 5961 GB Horst.
Wij nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Hierna is er een informeel samenzijn waar onder het genot
van koffie er voldoende ruimte en tijd is om samen nog de
herinneringen aan Huub te delen.
Om 13.30 uur zal de familie in besloten kring afscheid gaan
nemen van Huub onder het Prieeltje van het Crematorium aan de
Grote Blerickse Bergenweg 30, 5927 PB te Venlo.
Mocht u iets willen geven, zou een donatie voor de dialyse
afdeling in het VieCuri ziekenhuis in Venlo op prijs gesteld
worden. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig.
Een speciaal woord van dank aan Dr. Hermans en de
verpleegkundigen van de P.D.

Loester, dich loesters neet
Met pijn in ons hart hebben we afscheid moeten nemen
van ons clublid

HALLO in Nieuw-Zeeland
Mart en Ellie Teluij uit Lottum zijn in april een maand naar Nieuw-Zeeland geweest met Love is in
the air, het programma van Robert ten Brink. Daar bezochten zij Twan, Gerda, Sanne, Niels en
Danique Kleven uit Swolgen in Matamata, op het Noordereiland. Zij emigreerden in 2006 naar NieuwZeeland. Bij Hobbiton, de filmset van Lord of the Rings, gingen ze samen met de HALLO op de foto.

Huub Heldens
Huub, jammer genoeg heb je de strijd niet kunnen winnen.
Wat hebben we mooie discussies gehad.
Je was een ware vriend voor ons allemaal.
Marianne, familie Heldens en Haegens heel veel sterkte
bij dit grote verlies.
Bestuur en leden van De Moandaagoavundclub

Voor hem een verlossing
Voor anderen groot verdriet
Erg hard heeft hij gevochten
Meer kracht was er niet
Bedroefd zijn wij na het overlijden van

Huub Heldens
Onze gedachten en medeleven gaan uit
naar Marian en verdere familie.
VC Routine

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

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.

HALLO in Helmond
Wilma, Truus, Gert, Marianne, Ans en Jacqueline uit Hegelsom zijn al ruim 45 jaar vriendinnen
van elkaar. Ze zien elkaar het hele jaar door regelmatig, maar ze vinden het ook leuk om soms een
weekendje weg te pakken. Zo vierden ze onlangs hun jaarlijkse vriendinnendag in Dierdonk in
Helmond. Eén van de echtgenoten wist een foto te maken van het moment dat de vriendinnen
samen de HALLO aan het lezen waren.
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Zondag 27 mei 09.00 - 15.30 uur

Aanpakkers gezocht
(vanaf 15 jaar) voor de weekenden en vakanties
Interesse?
Bel 06 - 25 05 18 94

r dan
verhuurt méé
amen!
kr
kt
ar
alleen m

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

OPRUIMING!
Op de dames- en herenafdeling,
nachtkleding en schoenen!

24 JUNI KOOPZONDAG
van 13.00 tot 17.00 uur
Graag tot ziens bij:

Wandeldriedaagse
De jaarlijkse Wandeldriedaagse Horst aan de Maas vond dit jaar plaats van vrijdag 15 juni tot en
met zondag 17 juni. Ruim 1.000 deelnemers wandelden drie dagen lang routes van 5, 10 en 15
kilometer door de gemeente Horst aan de Maas. KinderVakantieWerk Griendtsveen won uiteindelijk
de wisselbeker.

‘Krachten bundelen voor meer
capaciteit bij politie’
Burgemeester Ina Leppink-Schuitema heeft tijdens de raadsbijeenkomst van de gemeente Horst aan de Maas
op dinsdag 19 juni laten weten de krachten met andere burgemeesters te bundelen om zodoende meer politie
naar Limburg te halen.
Dit geeft ze aan in reactie op
een vraag van Bart Cox van de SP op
de begroting van Veiligheidsregio
Limburg Noord. Cox: “Het is een duidelijke begroting, waar ook in staat
dat er minder politie beschikbaar
wordt gesteld voor Limburg. Wat zijn
hier de consequenties van?” Van de

1.111 agenten die het kabinet volgend
jaar beschikbaar stelt, worden er in
totaal 31 aan Limburg toegewezen.
Leppink-Schuitema laat weten dat het
een thema is waarvoor ze met alle 33
burgemeesters in Limburg hun best
doen om meer capaciteit te krijgen.
“Samen met de burgemeester van

Peel en Maas hebben we een brief
opgesteld om onze korpschef meer te
ondersteunen. Het is samen ons politiekorps, dus we moeten ook samen
optrekken. De verdeling zoals deze
nu is, is niet fair. We zijn er met man
en macht aan bezig om er meer uit te
halen.”

‘Zowel regionaal als lokaal
kijken voor huisvesting
arbeidsmigranten’
Wethouder Bob Vostermans van gemeente Horst aan de Maas laat tijdens de raadsbijeenkomst van de
gemeenteraad van dinsdag 19 juni weten volop bezig te zijn met het vraagstuk over de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Horst aan de Maas. “Zowel lokaal als regionaal moeten we kijken naar een passende
oplossing”, aldus Vostermans.
Aanleiding hiervoor is een brief
die in mei vanuit de provincie Limburg
naar alle gemeenten in de provincie
gestuurd is. De brief is een oproep aan
de gemeenten om werk te maken van
de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten, zogenoemd de migranten die hier zijn voor een short-stay.
Enerzijds is er vanuit de ondernemers
steeds meer vraag naar arbeidsmigranten die naar de gemeente komen
voor seizoensgebonden werk, maar
aan de andere kant is de huisvesting lang niet overal gewenst is, zoals
blijkt een recente situatie bij camping ’t Engelke in Mederslo. Uit de
raadsvergadering van dinsdag 5 juni
bleek dat een gebrek aan communicatie naar de inwoners toe een groot
struikelblok is. In de brief geeft de
provincie ook aan met de beschikbare
middelen te willen ondersteunen.

Volgens Richard van der Weegen
van de PvdA heeft het college nog
niets met de brief gedaan. “Dat is
erg jammer”, vertelt hij. “Want het is
een groot vraagstuk dat uitnodigt om
samen met de provincie opgepakt
te worden.” Dat is echter niet het
geval, volgens Vostermans. “Het is
kort door de bocht om te zeggen dat
er niks mee gedaan is. We zijn met
verschillende groepen op regionaal
niveau nog druk in overleg om tot een
overeenstemming te komen. Daarbij
moeten we in het achterhoofd houden
dat bijvoorbeeld Venlo anders is dan
Horst en andere oplossingen vereist.
Lokaal moet er richting gegeven
worden, terwijl we het regionaal
ook moeten afstemmen.” Hij geeft
ook dat de brief als een signaal is
opgepakt dat er echt iets aan de hand
is. “Ondernemers hebben mensen

nodig, maar die moeten natuurlijk
fatsoenlijk gehuisvest worden. En dat
knelt met het beleid van de gemeente
af en toe.”

Signaal
Sonja van Giersbergen van de
SP vraagt waar de grenzen liggen.
“We kunnen wel kijken naar hoe we
meer mensen kunnen huisvesten,
maar wat nu als het gewoonweg niet
gaat? We moeten samen een duidelijk
signaal afgeven naar de ondernemers
toe. Graag zie ik dan ook dat we hier
samen over doorpraten in plaats
van dat we op incidenten reageren.”
Henk Weijs van het CDA is blij dat van
Giersbergen dit aanhaalt. “Ook zonder
hulp van de provincie moeten wij als
gemeente duidelijk een boodschap
uitdragen, zonder dat er hier te veel
politiek mee gemoeid gaat.”

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Goud, Zilver en Brons.
Maak kennis met o.a. massage,
kleurenpunctuur, reflexologie en
schoonheid. www.mayproosten.nl
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/spitmachine/
klepelmaaier/weidebloter/kieper/
schudder/hark/maaier/mesttank/
tuinbouwmachines/tractor enz.
Alles aanbieden. v Dijk 06 19 07 69 59.
Woning in buitengebied gezocht.
Wij zijn op zoek naar een (vrijstaande)
woning in het buitengebied van
Horst, minimaal perceel van
1000 m2. Woningruil met nette
levensloopbestendige woning in Horst
bespreekbaar. 06 47 77 53 26 na 18.00.

Verse frambozen & bessen.
Frambozen, witte, rode, zwarte
en blauwe bessen, kruisbessen en
bramen van de teler! Ook rabarber
en echte honing. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, Hegelsom,
06 16 04 23 57. Ma-zo geopend!
Campers te huur.
Nog in juli met een mooie compacte
camper op vakantie. Huur een camper.
Luc Boekestijn 06 43 47 63 39.
Heerlijke verse asperges.
Laatste week: heerlijke verse asperges!
Ook geschild. Open do/vrij 10-12 en
13-17u. Za 10-17u. Zo op afspraak.
Verhaeg Asperges Kranestraat 38 Horst
tel. 077 398 65 90.

Te koop diverse soorten groenten en
fruit o.a. rabarber, kersen, frambozen,
abrikozen, perziken en vers knoflook.
Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Trap bekleden met tapijt
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
De woninginrichting bij u thuis. Veel
keuze in tapijtsoorten en kwaliteiten
voor uw trapbekleding. Bel vrijblijvend
06 16 37 45 14.
Jos Computerhulp. Computerproblemen, computerles of nieuwe
website. Vraag hulp op 06 10 71 00 70
of www.joscomputerhulp.nl
Join our team! Wegens opening van
onze 2e praktijkruimte Lifestyle Centre
Horst zijn wij op zoek naar 3 spontane
personen die willen starten als
Lifestyle Coach. Reactie via mail; kijk op
www.welzijnspraktijkvitanova.nl
Nieuwe aardappelen te koop.
Zelfbediening. Mts. Kellenaers-Kusters
Bosstraat 63 Hegelsom.

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

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

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

ZONDAG 1 JULI
VAN 09:00 - 17:00
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Leef minse vân de Lindehoeve
Zônder ôg hâj ut aafscheid vân Joke noeits zoë fijn,
groët en good georgeniseerd kunne zien.

Joke zuuj ut ok zoë gewild hebbe.
Weurd scheete ôs tekort.
Hiël vuul dank vur dit moeje aafscheid.
Leefs Pap en Pun
Mam en John
Judith, Koen, Noa en Sam
Joris en Vivian

Dankbetuiging

De vele hartelijke blijken van medeleven
na het overlijden van onze lieve mam en oma

Mia Boekestijn-Geurts
hebben wij bijzonder gewaardeerd. Het is voor ons een grote steun.
Daarvoor zeggen wij U onze oprechte dank.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele mooie
kaarten, bloemen en cadeaus
die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 60-jarig
huwelijksfeest.

Koen en Riek
Faasen-Verheijen

Horst, juni 2018
Kinderen en kleinkinderen

Geboren

Jax

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

Dankbetuiging

Wij danken iedereen, speciaal de familie en buren,
voor de overweldigende belangstelling, de praktische
hulp, mooie woorden en de vele kaarten die we mochten
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van
Henriëtte, ôs mam en oma

Henriëtte Muijres - Bexkens
echtgenote van

Sjaak Muijres
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en
zal ons kracht geven om verder te gaan.
Sjaak
Marion en René †, Don en Anita, Chiel en Karlijn, Lucree en Jim
Ron en Katja, Stan en Alisa

Al ik oud geworden ben
dat ik geen mens meer herken
en niet eens jouw naam meer weet,
pak dan mijn hand heel even beet.
En zeg mij zo gedag,
laat me voelen dat je me mag.
Wellicht dat ik het gevoel herken,
dat ik voor iemand, iemand ben.
Na een kortstondige ziekte is,
tot ons groot verdriet,van ons heengegaan

Bernardina Wilhelmina Hendrika Litjens-Brouwer
Berdien

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.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto, motor,
heftruck, scootmobiel, agri, etc. 077
463 17 00.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,00
per maand, div. afmetingen, tel.
06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.
Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
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.

Weduwe van S. Litjens
 Hilversum, 15 december 1936

† Nijverdal, 15 juni 2018

Tineke en Piet van Voorden - Brouwer
kinderen en kleinkinderen
Correspondentieadres:
Fam. Van Voorden, Steginkweg 8, 7437 PJ Bathmen
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

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.
Per direct op zoek naar
weekendhulpen pluimvee (zondag),
ook vakantiehulpen (door de week).
Taken: rapen van eieren, controleren
van pluimvee, schoonmaaktaken,
extra overige taken Reageer via mail
nouwenbv@gmail.com

Verdellen timmerwerken. Heeft u
een overkapping, dakkapel, schuifkast
of nieuwe houten kozijnen nodig? Kijk
op www.verdellentimmerwerken.nl
Gevraagd: hulp in de huishouding voor
ongeveer 20 uur per week. Werktijden
in nader overleg. Tel. 06 53 40 03 67.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

AKTIE

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

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

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken

Dag en nacht bereikbaar

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

Zoete kersen plukken,
zelfpluk € 2,-/kg. Van Lankveld
Tienraijseweg 2 Meerlo, 06 53 13 01 32.

12 juni 2018
Zoon van
Bryan en Daisy
broertje van Dylan
Broekhuizerdijk 16
5962 NM Melderslo

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

Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl
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Zelf bier brouwen

‘Tijdens feestjes mijn eigen bier op tafel
kunnen zetten’
Tijdens de zomer is er niets zo lekker als met een koud biertje op het terras te zitten. De keuze hierin wordt
steeds groter, dankzij de vele kroegen die een steeds ruimer wordend assortiment aan speciaalbieren aanbieden. Er zijn echter ook mensen die zelf speciaalbiertjes brouwen. Zo ook Chris Driessen (25) uit Grubbenvorst,
die sinds het begin van dit jaar zijn eigen bier brouwt onder de naam Brouwerij Het Kippetje.

gereden waar ze de benodigdheden
hiervoor verkopen. Daar zijn we goed
geholpen en nu brouw ik veelal aan
de hand van een basisboek, van wat
ik online kan vinden, maar ook wat
me gewoon lekker lijkt.”

Bier moet
volwassen worden
Ondertussen heeft hij een volledige installatie thuis staan en heeft hij
sindsdien al zes biertjes zelf gebrouwen. ”Het is leuk om zelf biertjes te
ontwerpen, maar het vergt ook veel
geduld. Je kunt al veel doen door
bijvoorbeeld te variëren in het suikergehalte of de temperatuur waarop
het gekookt wordt. Sommige stappen vragen enige wachttijd waarbij er
zo nu en dan geroerd moet worden,
maar het echte wachten begint pas
als je klaar bent met het bereiden van
het jonge bier. Dan moet het namelijk
een tijd op fles staan om zogezegd
volwassen te worden. Bij sommige
duurt dat vier weken, bij andere weer
twee maanden, dat ligt volledig aan
het type bier dat je brouwt. Zo heeft
een dubbel vijf weken nodig voordat het te pruimen is, maar heeft een
tripel langer nodig. Je weet eigenlijk
pas vrij laat of dat wat je gebrouwen
hebt, ook echt lekker is.”

‘We proberen van
alles uit’
Het avontuur begon voor Chris
aan het begin van dit jaar, toen hij
met vrienden Beer Kefeke Flores in
Venlo bezocht, waar bezoekers zelf
hun bier kunnen brouwen. “We hebben daar gewoon voor de gezelligheid aan meegedaan. We hebben
er toen van alles in gedaan dat ons

wel lekker leek en daar het eerste biertje van gemaakt, dat we
toen ´Dien Mam´ hebben genoemd.
We konden het toen nog niet meteen proeven, want het moest toen
nog twee maanden staan voordat
het echt klaar was. Toen ik het mocht
proberen, smaakte het echter ner-

gens naar. ´Dien Mam´ was echt niet
lekker.” Nadat hij op deze manier
kon proeven aan het bierbrouwen,
smaakte dat overigens wel naar
meer voor Chris. ”Dat kan ik met de
juiste middelen thuis ook, dacht ik
meteen. Ik ben toen samen met mijn
vrouw naar een winkel in Almere

Een vriend van Chris denkt mee
in wat lekker is om te proberen
als bier. Zo dacht hij mee over een
witbier met ijzerkruid en korianderzaad, maar ook om bijvoorbeeld
een brouwsel in gistingsvaten van
20 liter op te delen in twee vaten
van 10. Hierbij wordt in beide vaten
gevarieerd met kruiden en smaken.

“Hij was souschef in goede restaurants en weet veel van smaak.
Aan het ene voeg je dan gebrande
houtsnippers met vanille toe en bij
de andere laat je eerst houtsnippers in whisky weken. Op die manier
proberen we van alles uit en als het
niet smaakt hoef je niet meteen alles
weg te gooien”, lacht hij. “Als ik ze
dan klaar heb, geef ik ze een naam
die verband houdt met kippen,
zoals Blonde Kip en Dubbele Dooier.
Waarom? Geen idee, dat is net als
de naam van mijn brouwerij; ik houd
zelf ook kippen, maar daar houdt
het ook wel een beetje op eigenlijk”,
lacht hij.

Iets unieks
neerzetten
Grootse ambities heeft Chris niet
met het bierbrouwen, behalve dan
dat hij zoveel mogelijk wil proberen.
“We hebben hier een kersenboom
in de tuin staan, dus we kunnen ooit
een kriek maken. Ook wil ik nog
een vlierbloesembiertje maken, wat
dan een kruidig biertje belooft te
worden. Tegenwoordig heb ik mijn
eigen hopplanten in de tuin staan
en wellicht komen er nog speciale
kruiden in onze moestuin, zodat ik
dan het bier echt helemaal volledig zelf kan ontwikkelen.” Hij geeft
aan dat het niet zijn intentie is om
zijn eigen favorieten na te brouwen
of om op te boksen tegen de grote
brouwerijen. “Het zit in mijn aard om
heel graag zelf dingen te maken, te
laten groeien, te kweken, en zo ook
zelf bier te brouwen. Ik wil zelf iets
unieks neerzetten waar ik trots op
kan zijn en van kan genieten. Ik vind
het gewoon leuk om tijdens feestjes
mijn eigen bier op tafel te kunnen
zetten.”

Vervolg voorpagina

Meer inbreng voor burgers in gemeenteraad
Het gemeenteraadslid hoef
dan zelf niet aanwezig te zijn of
kan plaats nemen op de publieke
tribune. Burgerraadsleden mogen
echter niet aanwezig zijn bij de
raadsvergadering, waar daadwerkelijk knopen worden doorgehakt.
Op dat moment nemen de gemeenteraadsleden weer hun eigen plaats
in.

Elke twee weken
één raadsavond
In het voorstel wordt ook het
idee geopperd om iedere twee
weken een raadsavond te organiseren. Een avond die strakker is ingepland qua tijd door vaste tijden in te
plannen voor de verschillende
onderdelen op het programma.
Dit met als doel dat iedere avond
rond 23.00 uur kan worden afgesloten. “Doordat deze raadsavonden

iedere twee weken zijn, kunnen we
gemakkelijker onderwerpen doorschuiven, mocht dat nodig zijn.
We willen op deze manier voorkomen dat er ooit nog eens een vergadering tot 01.15 uur uitloopt”, vertelt
Poels.

Voorstel wordt
3 juli besproken
“De avond bestaat uit een voorbereidende gedeelte vanaf 19.00 uur,
waarbij om 22.00 uur de raadsvergadering begint en de besluitvorming
plaatsvindt.” Het voorstel wordt
tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 3 juli besproken in de
gemeenteraad, waarna er een
besluit over genomen wordt. De eerste raadsavond waarop burgerraadsleden in te zetten zijn, staat volgens
het voorstel gepland op dinsdag
21 augustus.
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Geslaagden gemeente Horst aan de Maas
Voor de eindexamenkandidaten uit Horst aan de Maas was woensdag 13 juni een spannende dag. Geslaagd of niet? Hieronder een lijst van alle geslaagden uit Horst aan de Maas uit het eerste
tijdvak. Alleen de namen van de geslaagden, die toestemming hebben gegeven voor publicatie, zijn hier weergegeven. Namens de redactie van HALLO Horst aan de Maas: gefeliciteerd!

IVO Deurne
Deelschool Alfrinkcollege
Gemengde leerweg
Glenn Honings Griendtsveen

Theoretische leerweg
Julia Mennen Griendtsveen, Lotte Wassen Griendtsveen

Deelschool Hub van Doornecollege
Basisberoepsgerichte leerweg
Rens van der Sterren Griendtsveen

Kaderberoepsgerichte leerweg
Anneke Kanters Griendtsveen, Anne van der Steen Griendtsveen

Deelschool Peellandcollege
vwo atheneum
Fleur Mennen Griendtsveen

Citaverde College Horst
Basisberoepsgerichte Leerweg

Sanne Alards Melderslo, Janet Teunissen Horst, Gianni Kusper
Sevenum, Anouk Lenssen Sevenum, Jelle Maessen Horst, Inge
Raedts Sevenum, Elvira Smedts Meterik, Jari van der Hert
Sevenum, Coen Stevens Horst, Jarno Alards Melderslo, Carlijn van
Gansewinkel Horst, Robin van Rijswick Tienray, Mart Versleijen
Sevenum, Niels Wijnen Tienray

Kaderberoepsgerichte Leerweg
Harm Blomsma America, Sietse de Haan Sevenum, Martijn
Huijs Hegelsom, Koen Koonings Griendtsveen, Marieke
Philipsen Kronenberg, Demi Swinkels Hegelsom, Joris Vink
Broekhuizenvorst, Styn Jaspers America, Rick Massop Horst,
Gijs Janssen Melderslo, Melissa Verbeek America, Tibor Janssen
Sevenum, Anouar Nasla Melderslo, Bart Scheepers Sevenum,
Dennis Steegh Grubbenvorst, Randy Wilmer Grubbenvorst, Mandy
Coenen Grubbenvorst, Rosalie Hoeijmakers Meterik

Gemengd/theoretische leerweg
Lucy Hagens Grubbenvorst, Ilse Heijnen Horst, Arjo Jacobs Horst,
Lynn Kok America, Manouk Litjens Swolgen, Melissa van Roy
Horst, Daphne Swinkels Meterik, Maud Versleijen Sevenum

Leerwerktraject
Nick Schreurs Swolgen

Dendron College Horst
vmbo theoretische leerweg

Lisanne Aarts Horst, Julien Aerts Horst, Maud Aerts Kronenberg,
Mohammad Al Imam Hegelsom, Tessa Alaerds Horst, Sem Alaerds
Meterik, Wisam Alnassani Horst, Joep Appeldoorn Kronenberg,
Jill Appeldoorn Kronenberg, Ilse te Baerts Sevenum, Rowey
Bartels Horst, Wieke van Berlo Sevenum, Maurice Bruggers Horst,
Britt Brugman Horst, Carlijn de Bruin Sevenum, Manon Clabbers
Broekhuizen, Nina Classens Sevenum, Luke Clevers Horst, Ties
Coenders Meerlo, Laura Coenen Horst, Pepijn Coenen Horst,
Bjorn Coenen Grubbenvorst, Shanique Cornelissen Horst, Angel
Coumans Sevenum, Isa Curvers Horst, Aron van Deijnen Horst,
Jill Denissen Meerlo, Giel Derikx Meerlo, Naomi Dijckmanns
Horst, Rik van Dijk Meterik, Jesse Driessen Melderslo, Rosa
Driessen Broekhuizen, Jacco van Duijnhoven Melderslo, Kim
Everaerts Horst, Ilse Franssen Swolgen, Nick van Gaal Meterik,
Luca Geelen Sevenum, Minke Geurts Horst, Iris Gülcher Lottum,
Wesley Hagens Meerlo, Imke Heijer Horst, Ida Heijligers Horst,

Rens van Helden Horst, Jarno Hendrikx Horst, Hiske Hilgenga
Horst, Joyce Hoeijmakers Horst, Max Hoeijmakers Sevenum, Mees
Hoex Sevenum, Desteny Hopman Grubbenvorst, Daan van Hoppe
Sevenum, Stan van Horck Melderslo, Robbert Jakobs Horst, Julia
Janik Horst, Koen Janssen Horst, Daan Janssen Kronenberg, Kris
Janssen America, Tiemko Jenniskens Swolgen, Beau Jenniskens
Horst, Janine Jeurissen Lottum, Lonneke Keijsers Hegelsom,
Indy van Kempen Tienray, Jaimy Koek America, Rick Korstjaans
Hegelsom, Nina Kuijpers Horst, Nesim Lafta Horst, Evelien van
Leendert Tienray, Simone Lenssen Horst, Quinn Lenssen Horst,
Quenna van Leur Tienray, Jessy van Leur Tienray, Anne Linskens
Meerlo, Siebe van de Lisdonk Melderslo, David Liwinski Horst,
Lieke Martens Horst, Jessie Martens Meerlo, Tess Massop Tienray,
Sharif Mohamed Horst, Floor van den Munckhof Horst, Caro van
den Munckhof Hegelsom, Indy Nelissen Horst, Fenna Nijboer
Grubbenvorst, Yannick Omar Horst, Kurt Peeters Melderslo,
Janita Peeters America, Puck Peeters Sevenum, Kimberly Peeters
Grubbenvorst, Femke Peeters Hegelsom, Maurice Peijnenburg
Sevenum, Maud Philipsen Tienray, Merel Poels Meerlo, Owen
Popping Meerlo, Nick Pubben Sevenum, Sem van Rengs Meterik,
Jesse van Rens Horst, Michel van Rens Horst, Kris Van Rensch
Horst, Hugo Richters Sevenum, Luus Roefs Horst, Mark van Roij
Horst, Luuk Rutten Meerlo, Niamh Rutten Horst, Joris Seegers
Grubbenvorst, Jules Seelen Lottum, Anne Sijbers Sevenum, Joris
Slaats Horst, Sara Slots Horst, Marit Smits Horst, Kyra Smits Horst,
Esra Smits Sevenum, Roel Smits Horst, Tom Smits Horst, Rik Smits
Sevenum, Sharon Soons Horst, Nina Stevens Swolgen, Sander
van der Stijl Sevenum, Debbie Straatman Horst, Guusje Swinkels
Meerlo, Jop Swinkels Lottum, Ilse Swinkels Horst, Jennifer Tax
America, Sem Thijssen Horst, Renske Thijssen Broekhuizen, Lieke
Thijssen Horst, Jisca Thijssen Sevenum, Roy Tielen America, Han
Ulder Meerlo, Momo van Vegchel Grubbenvorst, Ted Verbers
America, Tom Verhaag Sevenum, Diego Verhaegh Horst, Lotte
Verhaegh Horst, Bart Vermunt Horst, Puck Versleijen Horst, Bregje
Verstappen Hegelsom, Eva Vervoort Horst, Stijn Vorstermans
Horst, Seth Vossen Well, Max Vullings Kronenberg, Giel van
de Weijer Sevenum, Mees Wijnen Horst, Bente Wijnhoven
Kronenberg, Meike Wijnhoven Sevenum, Iris Willems Hegelsom,
Teun Willemssen Meterik, Kevin de Zeeuw Horst, Daria Ziolkowska
Horst

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
afdeling bouwen wonen en interieur

Yvette Billekens Meterik, Tijn Deenen Meerlo, Wendy van Dijk
Horst, Dylan Huberts Horst, Syd Jacobs Meerlo, Daan Reijnders
Horst, Pim Reijntjes Meerlo, Stef van Summeren Horst, Jarno Tros
Hegelsom

Kwaliteit heeft een naam

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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afdeling produceren installeren energie

CSWS diploma (Certified SolidWorks Student) (3D tekenen) Meerlo, Wout Dinnissen Melderslo, Sherna Driessen Horst, Niels

Jelle Baltussen Horst, Joost te BoekHorst Horst, Luca Brehmer
Tienray, Devin Coenders Grubbenvorst, Ruben Cox America,
Joep van Deelen Lottum, Sem Derix Horst, Marco Diterwich
Broekhuizen, Luuk Faasen Horst, Raven Haver Meerlo, Ivo Janssen
Melderslo, Sven Jeuken Melderslo, Simon Lausberg Swolgen,
Robin Lenssen Horst, Coen van de Lisdonk Melderslo, Sander
Loenen Tienray, Abdi Mohamed Sharif Horst, Joey Peeraer
America, Tygo Peeters Horst, Finn Sassen Horst, Remco Snel
Sevenum

Driessen Horst, Imke Driessen Lottum, Tom Driessen Sevenum, Jan
Eickmans Sevenum, Timo van Eijs Horst, Melissa Elbers America,
Kelly Emonts Horst, Jelle van Enckevort Horst, Britt Engels Horst,
Tom Geurts Grubbenvorst, Myrthe Gielen Sevenum, Joris Graat
Lottum, Roy Gubbels Horst, Mitchel Hagens Horst, Evi Hagens
Melderslo, Stijn Hendrix Meerlo, Rick Hendrix Broekhuizenvorst,
Nederlands kampioen lassen
Eline Hermans Sevenum, Maddy Hermkens Sevenum, Jorn
Hermsen Horst, Kirstie Hesen Melderslo, Kjersti van den Heuvel
Rick Martens Horst
Horst, Jesse Ho Horst, Coen Holtermans Melderslo, Siem van
gymnasium
den Homberg America, Max van den Hombergh Grubbenvorst,
Jasper van der Hulst Sevenum, Jens van der Hulst Sevenum, Lisa
Jeroen Berghs Meerlo, Shenna Van Helden Horst, Demi van
Jacobs Horst, Esmée Jansen Sevenum, Jolijn Janssen Sevenum, Job
Helden Lottum, Dick van de Lisdonk Melderslo, Emma Nabben
Janssen Sevenum, Lars Janssen Kronenberg, Esmee Jenniskens
Grubbenvorst, Roxanne van Ooijen Horst, Juliët Schreurs
Hegelsom, Daan Jonkers Broekhuizen, Tom Kersten Sevenum,
Sevenum, Kyo Verberne Meerlo, Anne Wijnen Melderslo
Lisa Kuijpers Horst, Lars Kuijpers Horst, Femke Lemmen Sevenum,
atheneum
Maartje Lemmen Horst, Iris Lenssen Sevenum, Juul van Lin
Swolgen, Evie Linskens America, Gijs van de Lisdonk Melderslo,
Ken Alaerds Hegelsom, Björn Alsters Grubbenvorst, Erik Beelen
Nick Litjens Horst, Bram Lookman Meerlo, Janne Manders
Horst, Bob van den Bercken Horst, Sophie van den Beuken Horst,
Hegelsom, Lieke Meulenkamp Broekhuizenvorst, Markella Michail
Nika Boreas Meerlo, Sjoerd Boumans Sevenum, Veerle van
Horst, Lars van den Munckhof Horst, Wouter Nas Sevenum,
den Brandt Melderslo, Julia van den Brandt Swolgen, Maartje
Narges Noorzai Horst, Gwendoline Nottelman Horst, Nick van de
Claassens Kronenberg, Roby Cremers Meerlo, Bregje Deckers
Pas Horst, Ellen Paulissen Swolgen, Lisanne Peelen Grubbenvorst,
America, Melanie Deenen Meerlo, Feike Derks Sevenum, Noëlle
Jacky Peeraer America, Ward Peeters Horst, Shayenne Peeters
van Dijck Broekhuizenvorst, Bas Draak Evertsoord, Jeroen
Broekhuizen, Stijn Peters Sevenum, Pim Pijnenburg Horst, Rolf
Driessen Horst, Marloes Duijkers Horst, Jop Fleuren Sevenum,
van der Poel Evertsoord, Tieme Pompen Sevenum, Niek Pouwels
Willem Frederiks Horst, Jeroen van Hegelsom Sevenum, Cyenna
Kronenberg, Vera Pouwels Hegelsom, Joep Rambags Hegelsom,
Hegger Horst, Victor van Helden Broekhuizenvorst, Jur Herraets
Quinty Reijnders Tienray, Froni Reijnders Horst, Loes van de Riet
Kronenberg, Femi Hesen Horst, Miel Hoeijmakers Horst, Maikel
Sevenum, Lieke Sauvageot Lottum, Fien Schippers Hegelsom,
Huijs Meterik, Tom Jacobs Horst, Ward Jacobs Horst, Emma
Lynn Slots Horst, Pleuni Smits Horst, Koen Spreeuwenberg Horst,
Jenneskens Meerlo, Lotte van Kempen Horst, Jelle Kleeven
Gé Spreeuwenberg Melderslo, Job Spreeuwenberg Melderslo, Liv
Meerlo, Ellis van de Laak Lottum, Marieke Leijssen Horst, Sem
Spreeuwenberg Horst, Niek van der Sterren Hegelsom, Fleur van
Linskens Meerlo, Dick van de Lisdonk Melderslo, Michelle van
der Sterren Hegelsom, Job Thijssen Broekhuizen, Mara Thijssen
Logten Broekhuizenvorst, Sven van Ooijen Horst, Koen Peelen
Broekhuizenvorst, Linda Tielen America, Tara Titulaer Lottum,
Meerlo, Fleur Peeters Horst, Kirsty Poels Grubbenvorst, Gohar
Pepijn Ummenthun Sevenum, Amanda Vaarting Meerlo, Fee van
Pogosian Sevenum, Ashni Ramesar Horst, Luuk Reijnders Horst,
de Ven Sevenum, Niels Verbeek Grubbenvorst, Nick Verbong
Wessel van Rengs Horst, Demi van Rens Horst, Loek Schoeber
Horst, Dide Verdellen Melderslo, Stan Vergeldt Lottum, Jeroen
Horst, Bente Schriever Horst, Sil Snellen Lottum, Suzan Tetzlaff
Sevenum, Yorn Thijssen Sevenum, Manon Tielen America, Lex van Verheijen Lottum, Milou Verheijen Hegelsom, Loes Vermeulen
de Ven Sevenum, Bas Vloet Horst, Pasha Weken Broekhuizenvorst, Kronenberg, Math Verstegen Sevenum, Britt Voesten Swolgen,
Michelle Vogelzangs America, Judith Vullinghs Kronenberg,
Siora van Weperen Sevenum, Kim Willemssen Sevenum, Stan
Teun Vullings Horst, Anneke Vullings Horst, Ilse Wijers Sevenum,
Wolters Sevenum
Karlijn Wijnen Melderslo, Britt Willems Hegelsom, Sanna Wilms
havo
Evertsoord, Stan Wilmsen Lottum, Nina in ‘t Zandt Grubbenvorst,
Lili Zhang Broekhuizenvorst
Sam Aerts Hegelsom, Julie Baaij Horst, Amber Baak Horst, Karlijn
Beerkens Melderslo, Giel Beurskens Broekhuizenvorst, Rend Boker
Sapan Horst, Kim Bos Broekhuizenvorst, Loeka van den Bosch
Horst, Luuk van den Brandt Lottum, Mick Claessen Horst, Roel
Coenders Grubbenvorst, Doortje Coenders Meerlo, Robin Coenders Het Blariacum College in Blerick, het Valuas College en College
Grubbenvorst, Frederique Cortenbach Horst, Micha Cox Tienray,
Den Hulster in Venlo hebben laten weten de namen niet te publiKaine La Crois Meterik, Sylvana Cuppen Horst, Maikel Deenen
ceren.

afdeling zorg en welzijn
Ravi Arts Horst, Martijn Berghs Meerlo, Joyce Biermans Lottum,
Milou Custers Swolgen, Romee van Elst Meerlo, Kim van
Enckevort Sevenum, Monique Haenen Sevenum, Gillian Hegmans
Swolgen, Bibi Hermkens Sevenum, Milou van Herpen America,
Maartje Hoeijmakers Melderslo, Teun Keijsers Melderslo, Dannick
Kluijtmans Meerlo, Rachèl Kusters Meerlo, Aukje Lemmen Horst,
Kiki van Lipzig Horst, Mel Maas Swolgen, Luuk Mooren Horst, Max
Nass Sevenum, Paulina Sanhen Horst, Wout Schoonbeek Meerlo,
Emma Spreeuwenberg Sevenum, Mees Stevens Horst, Renske
Swinkels Horst, Denise Tissen Horst, Mathijs ter Woord Meerlo

vmbo basisberoepsgerichte leerweg
afdeling bouwen wonen interieur

Stef Driessen Horst, Tjebbe Hermkens Sevenum, Kaïn van den
Heuvel Meerlo, Staef Kuijpers Sevenum, Youp Maas Horst,
Dylan Mulder Horst, Alex van Rens Horst, Isa Smets Horst, Yvon
van Summeren Horst, Joppe de Swart Horst, Boy Timmermans
Kronenberg, Bart Vermeulen Kronenberg

afdeling produceren installeren energie
Liam Bierens Horst, Jop Elbers Swolgen, Bram Lemmen Melderslo,
Joshua de Louw Tienray, Rick Martens Horst, Devon van den
Munckhof Meterik, Davey Rodrigues Grubbenvorst, Teun Sikes
America

afdeling zorg en welzijn
Amir D’urso Elnemr Horst, Marit van Enckevort Kronenberg, Kyona
van den Heuvel Lottum, Dion Hoeijmakers Horst, Femke Hofmans
Horst, Emma Huijs Lottum, Noa Huijs Horst, Cathelijne Janssen
Meerlo, Melissa Kanning Horst, Lizzy Keltjens Broekhuizen, Kim
Kleuskens Venray, Samira Salah Horst, Lonne Seuren Horst, Senne
Strijbosch Lottum, Mike Teegelbeckers Horst, Kendra Thijssen
Sevenum

Jelle Baltussen Horst, Joost te BoekHorst Horst, Devin Coenders
Grubbenvorst, Ruben Cox America, Joep van Deelen Lottum, Sem
Derix Horst, Marco Diterwich Broekhuizen, Raven Haver Meerlo,
Ivo Janssen Melderslo, Sven Jeuken Melderslo, Coen van de
Lisdonk Melderslo, Joshua de Louw Tienray, Joey Peeraer America

Overige scholen

NIL-lasdiploma
Devin Coenders Grubbenvorst, Marco Diterwich Broekhuizen, Jop
Elbers Swolgen, Raven Haver Meerlo, Ivo Janssen Melderslo, Bram
Lemmen Melderslo, Rick Martens Horst, Remco Snel Sevenum,

E-Waste Race

Bewustwording van elektronisch afval
De E-Waste Race, waarbij basisscholen zoveel mogelijk afgedankte elektronische apparten inzamelden, kwam
vrijdag 15 juni ten einde. Bassischool de Kroevert uit Kronenberg, openbare basisschool De Samensprong uit
Grubbenvorst en openbare jenaplan basisschool De Krullervaar uit Sevenum deden hier aan mee. Winnaar was
echter de St. Jan Baptist school uit Veldhoven.
De St. Jan Baptist kwam als winnaar uit de bus, waarbij ze 3777 items
verzamelden met 18 deelnemers.
Dit was goed voor een puntenaantal
3869. De Kroevert eindigde op de
zesde plaats met 21 deelnemers,
verzamelde 1730 items met een score
van 1415. De Samensprong uit
Grubbenvorst verzamelde met
26 deelnemers 860 items, wat goed
was voor een score van 637.
De Krullevaar haalde met 19 deelnemers 323 items binnen, waarmee een
score behaald werd van 350. In totaal
deden er tien scholen mee uit de
gemeenten Veldhoven, Venray, Peel
en Maas en Horst aan de Maas.
In de puntenverdeling werd er niet
gekeken naar het totaalgewicht dat
er opgehaald werd, maar naar wat er

allemaal opgehaald werd. Zoals Nando
Zwambag, projectmanager van de
E-Waste Race, dit met de start van het
project uitlegde: “De punten worden
verdeeld op basis van de hoeveelheid
verschillende grondstoffen die in
de apparatuur zit; hoe waardevol
een item is. In een smartphone
zitten ruim 37 grondstoffen en dat
levert zodoende meer punten op ten
opzichte van een speelgoedautootje
dat alleen stroom nodig heeft om te
rijden.”

Op basis van
grondstoffen
Ook werd er gekeken naar het
gemiddelde per persoon, om er zo
voor te zorgen dat een groep van

40 kinderen net zoveel kans maakte
als een groep van 12 kinderen.
Coördinator Roy Verbeek vanuit
de Samensprong uit Grubbenvorst
omschrijft het verloop van de race
als “heel goed”. Verbeek: “De
kinderen waren heel enthousiast en
ze hebben hun best gedaan om zo
veel mogelijk te verzamelen. Ook
vanuit het dorp hebben de inwoners
zelf veel aangeleverd. We hadden
alleen de ‘pech’ dat we tussendoor
een schoolkamp hadden, waardoor
het even wat lastiger werd om in
te zamelen.” Hij geeft ook aan dat
het voor de kinderen ook een hele
leerzame ervaring was. “Met alle
oude apparaten die er ingezameld
zijn, werd het toch een soort van
geschiedenisles. Veel oude televisies,

radio’s, grammofoonplaten, maar ook
de eerste mobiele telefoons uit de
jaren 90.” De kinderen hebben alles
zelf gedaan en georganiseerd. Verbeek
heeft maar een klein beetje aan te
hoeven sturen. “Ze hebben zelf flyers
ontworpen, waarmee ze bij winkels
in het dorp langs zijn geweest. Via de
website konden ze alles zelf bijhouden
en de tussenstand checken. Het ging
ze allemaal gemakkelijk af.”

Oorkonde
ontvangen
Ook Evelien Rongen van De
Kroevert uit Kronenberg geeft aan
dat de kinderen enthousiast waren
en actief apparaten verzameld
hebben. “Ik heb er relatief weinig
werk aan gehad, ze hebben alles
zelf gedaan”, laat ze weten “Iedere
morgen keken we even naar de
tussenstand, wat telkens weer
motiveerde om de andere scholen

in te halen. De kinderen hebben
ontzettend veel meegenomen en
zijn bij ouders, grootouders, familie,
buren langs geweest. Ze wilden heel
graag winnen.” Gewonnen hebben
ze niet, maar ze hebben wel een
oorkonde ontvangen die nu in de klas
hangt, waarop staat dat ze hebben
meegedaan. “Ze hebben vooral
veel kabels verzameld, maar ook
heel veel telefoons, zelfs een oude
huistelefoon met kabel. Ook als er
‘per ongeluk’ een grote televisie bij
zat, die niet in de kliko paste, zorgden
de kinderen ervoor dat de gemeente
deze alsnog kwam ophalen.”
Volgens Rongen heeft de E-waste
Race een hoop bijgedragen aan de
bewustwording van hoeveel van dit
kleine afval er toch nog rondzwerft
in huis. “Niet alleen bij de leerlingen,
maar ook bij de mensen waar het
opgehaald is. De race was echt
zinvol als je kijkt naar hoeveel dat ze
hebben opgehaald.”
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Sevenumse genomineerd voor
Goldwell Color Zoom Challenge

MKB L1mburg Prijs 2018

Dekkers Tweewielers uit Wanssum
heeft volgens de jury een innovatief
businessmodel, waarbij niet alleen
fietsen worden verkocht maar ook
aandacht is voor bijbehorende
ondersteunende diensten zoals
cursussen en trainingen. Door een
combinatie van vakkennis en
samenwerking met verenigingen,
collega-ondernemers en de gemeente
Venray is het bedrijf ook een
stimulator van de lokale toeristischrecreatieve sector. De ondernemer

Deze challenge is een uitdaging
voor kappers om hun kleurexpertise
te demonstreren en te laten zien dat
ze op een creatieve manier trends
kunnen interpreteren. De overige
twee categorieën zijn ‘Creative
Artist’ en ‘Partner Artist’. Begin juni
werden de negen besten van
Nederland geselecteerd, door een
nationale jury bestaande uit Goldwell
kleurspecialisten en topkappers.

Jury

investeert in een project aan de rand
van het bos, met onder andere een
eigen mountainbiketestparcours.
De prijs is dinsdagavond 12 juni
uitgereikt tijdens een live-uitzending
op L1 TV, vanuit de productiehal van
Leolux in Venlo.

Postbaan 14, Wanssum,
www.dekkerstweewielers.nl

Beej Ôs
Foto waarmee Jill van Enckevort
werd genomineerd

Nominatie Jansen-Noy Retail
Excellence Award
Modezaak Jansen-Noy uit Sevenum is genomineerd voor een Retail Excellence Award. In 2016 won de winkel
deze prijs.
De award is een onderdeel van de
Dutch Retail Experience Awards.
De Retail Excellence Award is voor
gevestigde retailers, die al meer dan

Dekkers Tweewielers winnaar

De MKB L1mburg Prijs wordt uitgereikt aan bedrijven die maatschappelijke meerwaarde bieden. Het motto van de prijs is: van winst
naar waarde. Bij ondernemen moet het namelijk niet alleen gaan om
een goed verdienmodel.

Jill van Enckevort uit Sevenum
van kapsalon Mooi Haar in Horst is
genomineerd in de categorie ‘New
Talent Artist’ van Goldwell Color
Zoom Challenge 2018.

Per categorie zijn drie
deelnemers genomineerd,
waaronder dus ook Jill, die
binnenkort worden beoordeeld door
een internationale jury. Dan wordt
beslist wie de Nederlandse winnaars
zijn en wie dus mogen deelnemen
aan de internationale live finale op
zondag 30 september in Toronto.

Adver torial

25 jaar bestaan. “De Award wordt
uitgereikt aan de retailer die zich blijft
vernieuwen, inspeelt op de trends van
nu en zich onderscheid met langdurige

klantenbinding”, aldus de organisatie.
Jansen-Noy is een van de tien genomineerden. De uitreiking vindt plaats op
maandag 9 juli in Amsterdam.

SALE
1 item 30%
2 items 40%
3 items 50%
zondag 24-6 open
12.00 - 17.00 uur.

Nieuw evenement
‘Preuven Beej Ôs’
Bistro Beej Ôs organiseert op zondag 24 juni ‘Preuven Beej Ôs’.
Een evenement waarbij diverse streekproducenten en andere culinaire vakmensen uit de streek zijn uitgenodigd om zichzelf en hun
producten te presenteren. Het ‘preuven’ zelf duurt van 14.00 tot
19.00 uur.
Het evenement vindt plaats
op het terras en de aangrenzende
parkeerplaats, waarbij de locatie
is gedecoreerd met een Franse
inslag. Ook is er livemuziek

aanwezig. Er staan diverse stands
waar ook producten verkocht
worden naast dat ze te proeven
zijn. De dag is voor iedereen
toegankelijk.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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Al 80 jaar passie voor het kappersvak
Salon du Trezo in Horst bestaat dit jaar 80 jaar. De kapperssalon werd opgericht in 1938 door Lowie Kleeven
en later overgenomen door Loek en Anja Kleeven. Inmiddels heeft dochter Jessica het voortouw genomen en
leidt zij de salon vanuit haar passie voor het kappersvak.

Jessica is al sinds 2006 werkzaam
in de salon, die destijds nog Kapsalon
Anja en Loek heette. “Vóór 2006 was
de salon enkel een herensalon. Toen ik
erbij kwam in 2006 gingen we ook
dames knippen en in 2012 besloten
we om de naam te veranderen.

We wilden een wat algemenere naam,
die meer mensen aansprak. Salon du
Trezo betekent letterlijk ‘salon van de
schat’, maar is daarnaast ook afgeleid
van het woord ‘terzo’, dat ‘derde’ betekent. Dat staat ervoor dat de salon op
dit moment alweer in handen is van

de derde generatie van de familie
Kleeven”, zegt Jessica. Sinds 2006 is
het bedrijf gegroeid. Door de jaren
heen is de salon zelf uitgebreid en is
er steeds meer personeel bijgekomen.
Voor Jessica, Anja en Loek is het erg
belangrijk dat zij samen met het

personeel een eenheid uitstralen.
“We coachen ons personeel zelf.
We streven ernaar dat we samen een
beleving kunnen neerzetten, die past
bij de klant. Kwaliteit en een goede
sfeer staan daarbij voorop.” Salon du
Trezo wil zich onderscheiden van
andere salons door de sterke samenwerking die Jessica en haar ouders
hebben. “Anja en Loek werken ook
nog allebei in de salon. Anja is gastvrouw en zij ziet alles wat ik niet zie”,
lacht Jessica, “en Loek is nog steeds
fulltime herenkapper.” Jessica heeft
zowel als kapster als op leidinggevend
gebied veel van haar ouders geleerd.
“Dat kwaliteit altijd voorop staat, heb
ik echt van mijn vader geleerd.
Dat probeer ik nu ook weer over te
brengen op mijn personeel. Het
leidinggeven zelf gaat tegenwoordig
wel iets anders dan vroeger. Het is nu
heel belangrijk om motiverend leiding
te geven en om personeel echt te
coachen.” Naast het werk in de salon
is Jessica ook bezig met een cursus tot
freelancer bij Coty Professional Beauty,
een organisatie van Wella professionals. “Zij ondersteunen ons vooral op
het gebied van kleur. Dat wordt
tegenwoordig steeds belangrijker.
Mensen komen echt naar een salon
voor een goede kleurbehandeling.
Dat in combinatie met die beleving en
een goede sfeer zorgt ervoor dat we

Dinsdagmarkt
in Horst

KLAAR MET
SCHOOL
EN WAT NU?!
Ben jij op zoek naar de perfecte (bij)baan die je
kunt combineren met jouw andere bezigheden
en wil je graag (flexibel) werken? Dan hebben
wij de volgende mogelijkheden voor jou:
Wij zijn op zoek naar magazijn
medewerkers welke willen werken:
• Overdag of in ploegen
• In de avonduren
• Op de zaterdagochtend

WAT BIEDEN WIJ:
• Baan voor langere tijd
• Ideaal voor studenten,
afgestudeerden of iemand
met een tussenjaar
• Doorgroei- en
ontwikkelingsmogelijkheden

CONTACT:
JANSSEN DISTRIBUTION
SERVICES / SERVICE
LOGISTICS BV
t.a.v. Saskia Meijs
Newtonweg 10
5928 PN Venlo
077-3201260
www.janssen1877.com
s.meijs@janssen1877.com

#

JIJ KAN:
• Aanpakken
• Nauwkeurig werken

#

JIJ BENT:
• Gemotiveerd
• Enthousiast
• Verantwoordelijk
JIJ VINDT LEUK:
• Goederen verzamelen
• Transporteren
• Taken goed uitvoeren

klanten hebben die telkens weer
terugkomen.” Jessica is via Wella
professionals ook veel bezig met
trends op het gebied van haar.
“We proberen de trends voor te zijn en
ons zo snel mogelijk te specialiseren
hierin. Zo kunnen we altijd voldoen
aan de wensen van de klant en zijn
we zelfs af en toe trendsetter.”
Het mooiste aan het kappersvak vindt
Jessica dat ze kan voldoen aan de
verwachting van de klant en dat ze
haar creativiteit erin kwijt kan.
“Mijn creativiteit kan ik vooral kwijt bij
het werken met trends en het overdragen op de klant. Ik haal er voldoening
uit wanneer een klant met een beter
gevoel bij ons weer weggaat.”
Het jubileum wordt op vrijdag
22 juni gevierd met een kleinschalig
feest bij de salon zelf. “We willen het
in Italiaanse sferen vieren, omdat dat
past bij de naam en de uitstraling van
de salon. Zo zullen we bijvoorbeeld een
wijnproeverij met kazen organiseren
en wordt er ook een leuke actie aan
het jubileum verbonden.” Het thema
van het feest heeft te maken hebben
met de geschiedenis van de salon, en
dan vooral vanaf het moment dat Anja
en Loek de salon overnamen in 1983.
“We willen graag verschillende dingen uit onze geschiedenis laten zien.
De jaren 80 komen terug als het ware”,
voegt Loek nog toe.

HET BESTE WILD, GEVOGELTE & KONIJN
HET BESTE WILD, GEVOGELTE & KONIJN

BBQ PAKKET E 5,95
2 kipburgers / 3 stokjes kipsate
1 hawai stick / 1 shaslick / 2 kipworstjes
BEDMODE

BADMODE

TAFELMODE
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Nieuw lekker! Nieuw lekker!

JERSEY KAAS

Andere koe, andere melk, dus andere kaas.
Lekker en gezond.

per 500 gram

5,95

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 08.30-17.00 uur

van 09.00-12.00 uur
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Bouw een
appartementencomplex’
Met het sluiten van het coalitieakkoord
ziet het er naar uit dat er een nieuw zwembad komt in Afslag10 in Horst. De locatie aan
de Kranestraat komt dan vrij. Het merendeel
van de inwoners van Horst aan de Maas ziet
het liefst op de vrijgekomen locatie (huur)
appartementen komen. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Al jaren wordt er door de politieke partijen
gediscussieerd over het zwembad in Horst. Is
een renovatie van het oude voldoende of moet
er een nieuw komen bij Afslag10? In het coalitieakkoord hebben CDA, PvdA, D66+GroenLinks en
Essentie opgetekend dat zij gaan voor de bouw
van een nieuw zwembad. Dat betekent dat de
huidige locatie aan de Kranestraat vrijkomt voor
nieuwe initiatieven. Veel inwoners pleiten voor

Inwonerspanel

1.672 leden

Wat moet er in plaats
van het zwembad komen?
Top drie

Huurwoningen
Parkeergelegenheid
Park
de bouw van woningen. “Bouw een appartementencomplex voor alleenstaanden en stellen.
Daar is een schreeuwend tekort aan”, stelt een
inwoner. “Er is grote behoefte aan betaalbare
appartementen”, beaamt een ander. Andere
ideeën zijn een park, parkeerplekken, winkels

goed renoveerde was dit nog prima. Dan was
zoals de Aldi of een buurthuis. “Het ligt eraan
wat ze gaan doen met de weg voor ‘t Gasthoês”, er geen nieuw bad nodig zo ver buiten het
zegt deze persoons. “Als dit ook een plein wordt centrum. Niet iedereen heeft de beschikking
over een auto of is goed ter been, maar dat
moeten er wegen worden verlegd. Misschien
kan dit op de plaats waar het zwembad nu ligt.” schijnt niet belangrijk te zijn.” “De Berkel is
een prima bad, waar
Uit de raadpleging
iedereen terecht
blijkt ook dat veel
kan”, vult een ander
mensen het nog absoluut
‘Woningen voor starters’
aan. “Waarom een
niet eens zijn met de
‘Zwembad moet blijven’
duur bad neerleggen,
bouw van een nieuw
waar de mensen niet
zwembad. Zij vinden dat
‘Maak er een parkje’
meer naar toe gaan?”
het oude, na renovatie,
nog prima voldoet.
TipHorstaandeMaas is
“Schande dat er niet
een samenwerkings
naar de inwoners wordt geluisterd en deze
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
personen zo hun zin doordrijven”, zegt iemand.
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
“ Als men eens minder aan andere dingen
aanmelden voor de volgende enquête, kijk
ging verbouwen en het zwembad een keer
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

Coalitie onbezonnen en zonder burgers
Van de week las ik: de beoogde coalitie in Rotterdam wenst tien
wethouders. Nu zijn er nog vijf. Landelijke en gemeentelijke politieke
kopstukken maakten zich vrolijk over het belachelijk aantal van 10 op
640.000 inwoners. Niet vrolijk stemde het kostenplaatje van deze uitbreiding. Ook landelijk kijkt de politiek met bezorgdheid naar de extra
wethouders in gemeenten.
De coalitie in Horst aan de Maas
doet ook een duit in het zakje. Tegen
gemaakte afspraken in: van vier naar
vijf wethouders op een bevolkingsaantal van 42.215. Die uitbreiding
kost ons bijna 200.000 euro per jaar.
Afslag10 zou er mee gefinancierd
kunnen worden bijvoorbeeld.

Het coalitieakkoord staat bol van
innovatie. De extra wethouder is
natuurlijk geen teken van innovatie.
De coalitie verwacht innovatie van
anderen, niet van zichzelf. De verkiezingen zijn voorbij. Coalitievorming kan
beginnen. Op naar een coalitieakkoord.
Of een raadsakkoord is overwogen is

niet te achterhalen. Geen openbare
verslagen van informateur noch formateur. Het spel wordt gespeeld achter
gesloten deuren, hooguit met geheime
side letters tussen partijen. Wethouders
naar voren geschoven en gekozen uit
eigen gelederen. Vertegenwoordigers
van onze gemeentelijke samenleving
doen niet mee. Consultatie van inwoners? Geen sprake van.
De Raad van het Openbaar Bestuur
laat zien in haar rapport Hoe hoort het
eigenlijk, hoe formeren ook anders
kan, dan traditioneel achter gesloten deuren met politieke partijen die

samen in de raad de meerderheid hebben. Met als bijgevolg de uitgesloten
politieke partijen op een structurele
informatieachterstand zetten. De oppositie loopt altijd achter de feiten aan,
ook al zegt de coalitie open te staan
voor hun inbreng. Een oneerlijke praktijk.
Er was eens een Wet dualisering
gemeentebestuur waarin taken en
bevoegdheden van raad en college
werden onderscheiden: raad kaderstellend en controlerend, het college
bestuur en uitvoering. Wordt die wet
in onze gemeente uitgevoerd? Is het

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Crommentuynstraat 50, Meterik

U kunt bij ons terecht voor:

horramen en -deuren

Henk Steenbekkers
Gussekuulke, Melderslo

KERSENTUIN JENNISKENS

Klikgebit en Kunstgebit
Ook voor zonweringen, glasservice,

zo dat de raad en het college onafhankelijk van elkaar hun standpunten
bepalen?
Als je naar de website van de
gemeente gaat en zoekt naar het
collegeprogramma voor de komende
regeerperiode, dan blijkt die onafhankelijkheid geenszins. Het collegeprogramma is gelijk aan het
coalitieakkoord dat de vijf partijen
met elkaar hebben afgesproken.
Coalitie dichtbij inwoners? Welnee.

> 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

HET IS WEER
KERSENTIJD!

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

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

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

Bestellingen mogelijk
op tel. nr. 077 398 43 08 of 06 20 59 89 78
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Bespreking Poll week 23

KNMI geeft te snel code oranje af
Iets meer dan de helft van het aantal stemmers, 58 procent, is het eens
met de stelling: KNMI geeft te snel code oranje af. Het lijkt wel alsof de
weerdienst bij elke weersverwachting een code afgeeft. Op het moment dat
er code oranje of rood wordt afgegeven, lijkt het achteraf steeds vaker voor
niets te zijn geweest. Een veel gehoord geluid is dan ook: “Oh code oranje, ik
ben benieuwd”. Mensen reageren er steeds meer laconiek op en hoe vaker
het afgegeven wordt, des te minder serieus het genomen lijkt te worden.

Het is niet meer dan een logisch gevolg als een waarschuwing niet bevestigd
wordt.
De overige 42 procent vindt dat een gewaarschuwd mens voor twee
telt. Het KNMI moet zich indekken. Stel dat er daadwerkelijk extreem weer
losbreekt, waar het KNMI niet voor gewaarschuwd heeft, dan zijn zij wel de
boosdoeners. Liever onnodig de hele dag een paraplu meedragen, dan er
geen bij te hebben als het daadwerkelijk nodig is.

Ik ga het WK voetbal volgen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Geen oranje straten, geen oranje attributen in de supermarkt en geen
volksfeest bij elke wedstrijd van Oranje. Vorige week begin het WK voetbal.
Voor het tweede toernooi op rij wist het Nederlandse elftal zich niet te
plaatsen. Kijken we dan nog wel naar de wedstrijden of laten we het toernooi
links liggen?
Voor voetballiefhebbers is het geen lastige keuze. Vrijwel alle topspelers
van deze aardbol spelen tegen elkaar bij het WK, dus kijken is een must. Dat
Nederland niet meedoet, is alleen maar fijn. Geen spanning of we wel de
volgende ronde gaan halen, maar ongedwongen kijken naar alle sterren die

er in het hedendaagse voetbal rondlopen. Het wordt een super zomer voor
de voetballiefhebber. Van de andere kant is het zo dat die spanning juist
heerlijk is. Met z’n allen toeleven naar een wedstrijd en letterlijk alles volgen
wat geschreven wordt over de Nederlandse equipe. Voor veel mensen is
het toernooi echt alleen maar leuk als Nederland meedoet. Als je niet echt
van voetbal houdt, maar juist van die gezelligheid en gekkigheid rond het
Nederlands elftal kan de televisie uitblijven de komende drie weken. Hopen
op goed weer en ook voor de niet-voetballiefhebber kunnen het mooie weken
worden. Ik ga het WK voetbal volgen. Wat vindt u?

Starstruck
Ik ben niet zo snel onder
de indruk van andere mensen.
Of je nu dagelijks op de bühne
staat voor 1.000 man of dat je
’s morgens om 05.00 uur je
bed uit moet om 100 koeien
te melken, het maakt voor mij
geen verschil.

Uitslag vorige week (week 24) > Camera’s zijn niet de oplossing bij Roeffen Mart> eens 47% oneens 53%

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

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

EZOCHT
MEDEWERKERteG
rhanden
met twee rech

SPARTA’18 100 JAAR

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

Dinsdag 3 juli

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f. SPARTA’18 vs VVV VENLO
Onder leiding van: Reinold Wiedemeijer
Gastspeler Sparta’18: Royston Drenthe
In de VIP: Mario Been, Marco Bogers en Stan Valckx
De VIP-tickets á € 25,-- via www.sparta18.nl
Entreekaarten zijn dinsdag 3 juli vanaf 18:00 uur aan de dag kassa verkrijgbaar.
Entree t/m 14 jaar € 3,-- vanaf 15 jaar € 5,-Sportpark open: 18.00 uur
Aanvang wedstrijd: 19:30 uur
Locatie: sportpark ’t Spansel in Sevenum

Zaterdag 18 augustus

ROWWEN HÈZE OPEN AIR
Entreekaarten á € 21,50 verkrijgbaar via www.sparta18.nl en Primera Sevenum
Wees er snel bij want OP=OP!
Locatie: Raadhuisplein Sevenum

Voor meer informatie kijk op: www.sparta18.nl

Ik heb burgemeesters,
staatssecretarissen, zangers en
directeuren van grote bedrijven
geïnterviewd, net als voorzitters
van kantklosverenigingen en
mensen die al 80 jaar lid zijn
van een club. Voor mij geldt:
iedereen is gelijk en met een
grote auto en dito ego maak je
op mij geen indruk. Onder die
dikke laag make-up of dat
chique maatkostuum, schuilt
vaak een onzeker persoon,
die na een tv-debat ’s avonds
met zijn moeder bespreekt hoe
hij overkwam op tv. Als je dat in
je achterhoofd houdt, dan
maakt het niet uit wie er aan de
andere kant van de tafel zit.
Maar toch, afgelopen zaterdag, was ik toch een beetje
‘starstruck’. Bij de plaatselijke
boekwinkel kwam schrijfster
Karin Slaughter langs voor een
signeersessie. Voor wie niet
bekend met haar is: deze
Amerikaanse schrijfster heeft
meer dan 25 boeken op haar
naam staan die door miljoenen
mensen wereldwijd worden
gelezen. Ik wil haar geen idool
noemen, maar een gesigneerd
boek kon ik natuurlijk niet
voorbij laten gaan. Dus toog ik
naar de boekwinkel, waar zich
al een rij had gevormd.
Karin wist van aanpakken: ze
kreeg het boek met daarop een
papiertje met je naam aangereikt, ze signeerde, je ging
samen op de foto en klaar was
je. Van te voren bedacht ik me
een beetje zenuwachtig wat ik
zou gaan zeggen. Zou ik überhaupt nog meer weten dan ‘yes’
en ‘no’? Maar het lukte, ik wist
zelfs nog een grapje te maken!
En ook leuk: ze is net zo groot
als ik.
Marieke
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Start Verkoop nieuwbouwplan
De Comert te Grubbenvorst
Op dinsdag 26 juni a.s. is het zo ver; dan gaat de verkoop van start van het nieuwbouwplan
De Comert te Grubbenvorst.
Horst. Wilt u nu alvast meer informatie over de
20 koopwoningen, zie dan de projectwebsite
www.plandecomert.nl en schrijf u vrijblijvend
in of neem contact op met Startpunt Wonen in
Horst. Dit geldt ook wanneer u interesse heeft
voor een bouwkavel.

De verkoop van zowel 20 projectmatige woningen

de stimuleringsregelingen van de gemeente:

Laatste betalingstermijn
gemeentelijke belastingen

door Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.

• Starterslening;

• Garantieregeling;

Tot en met 30 april 2018 konden inwoners van Horst aan de Maas de aanslag gemeentelijke

alsmede de 15 bouwkavels namens Gemeente

• Woonketting;

• Koopsubsidie.

belastingen (met de datum 28 februari 2018) betalen. Heeft u deze nog niet betaald? Dan

Subsidie koopwoningen
Voor nieuwbouwwoningen kan mogelijk gebruik gemaakt worden van één van de volgen-

heeft u hiervoor in mei een aanmaning van ons ontvangen en in juni een kennisgeving

Horst aan de Maas gaat dan ofﬁcieel starten. Alle

dwangbevel. De volgende stap in het invorderingsproces is een dwangbevel.

belangstellenden voor de koop van een woning of

Wilt u voor het eerst een woning kopen? Het kan

bouwkavel in dit nieuwbouwplan kunnen tussen

zijn dat de huizenprijzen te hoog zijn voor uw

18.30 - 20.00 uur binnenlopen om de verkoop-

inkomen. Dan kunt u een aanvullende starters-

Maakt u gebruik van automatische incasso?

Heeft u zich aangemeld bij de berichtenbox

documentatie van het plan op te halen. Ook is er

lening aanvragen. Voor meer informatie over de

Dan geldt deze informatie niet voor u.

van MijnOverheid? Het dwangbevel ontvangt u

gelegenheid om vragen aan ons te stellen.

subsidies, kijk op www.horstaandemaas.nl of

niet in deze berichtenbox maar wordt per post

vraag naar de mogelijkheden bij Startpunt Wonen.

Uiterlijk 26 juni betalen

Kunt u er niet bij zijn?

Graag tot 26 juni aanstaande, locatie Brasserie

Zorgt u ervoor dat uw betaling (inclusief de

Geen probleem, geef ons dan een seintje

de Witte Dame (ingang via het Steakhouse)

kosten van de aanmaning) uiterlijk 26 juni

Meer informatie

en neem contact op met Startpunt Wonen in

Past Vullinghsplein 14 te Grubbenvorst!

2018 op de rekening van de gemeente is

Heeft u vragen over de betaling of invordering

bijgeschreven. Let op: vermeld bij de betaling

van gemeentelijke belastingen?

verstuurd.

alléén uw aanslagnummer.
Kijk dan op onze website
Aan het dwangbevel zijn kosten verbonden

www.horstaandemaas.nl.

Hebben wij uw betaling op 26 juni 2018 nog

onder “Inwoners - Belastingen”.

niet ontvangen? Dan stuurt de gemeente u op
29 juni 2018 een dwangbevel. Het dwangbevel

U mag ook bellen met één van de

kost u minimaal € 41. Daarnaast betaalt u

medewerkers Invordering van Team Financiën

invorderingsrente.

via het telefoonnummer (077) 477 97 77.

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

Gebr. van Doornelaan 124

Meerlo

Blitterswijckseweg 2

Tienrayseweg 9a

De Cocq van Haeftenstraat 13

De Afhang, sectie M, 3520
Grubbenvorst

Antoniuspark

Melderslo

De Bisweide 2

Gebr. van Doornelaan 23a

St Odastraat nabij nr 58

Hegelsom

Kronenberg

Sevenum

St. Jorisweg 70

Reindonckweg 3

Erdbrugweg 8

Dingsstraat 13

Steeg 27
Lottum

Horst

Horsterdijk 68

Westsingel 102

Zandterweg 37

Bremweg 2a

Hoofdstraat nabij 8

Creemerhof 16

eens lekker
opgeruimd?
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Grote hoeveelheden tuinafval kunt
u elke zaterdag tussen 12 en 16 uur
gratis brengen naar de gemeentewerf, Americaanseweg 43 in Horst!
Kleine hoeveelheden fijn tuinafval
De nieuwe gemeenteraad van HadM
kunnen in de tuinkorf.

Mogen wij ons even voorstellen?

Foto

Inez Arts

Peter Elbers

Fractie D66-GroenLinks

Fractie VVD

ID

Foto

Uw tuin
eens lekker
opgeruimd?

ID

Hierr ga
ga ik voor:

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
Hier ga ik voor:

Van nature voel ik me verantwoordelijk voor het welzijn van

Ik ben er trots op deel te mogen uitmaken van de gemeenteraad

mensen. Maatschappelijke onderwerpen vind ik daarom interes-

in de rol van fractievoorzitter voor de VVD. Een hele eer, zeker

sant. Daarover praten en discussiëren vind ik leuk, maar dan wil ik

ook omdat we de afgelopen acht jaar niet in de raad vertegen-

vervolgens ook echt voor verbetering zorgen. Ik wil dat iedereen

woordigd waren en zoveel mensen op mij hebben gestemd. Ik kijk

zich gehoord en gewaardeerd voelt. Samen vinden we de verbin-

er dan ook erg naar uit een goede en positieve bijdrage te geven

ding tussen uiteenlopende uitgangspunten. Jeugd en mensen die

aan het verbeteren van de levenskwaliteit in elke van de zestien

zorg of andere extra ondersteuning nodig hebben, hebben mijn

kernen van onze mooie gemeente. En daarnaast wil ik een rol

grootste aandacht. Ook lever ik graag een bijdrage aan schonere

vervullen bij de economische ontwikkeling van de gemeente, want

energie. Het is mooi hoe je op gemeentelijk niveau zichtbare

uiteindelijk vormt een gezonde economie mede de basis voor een

stappen kunt zetten om het welzijn van mensen en het milieu te

goede levenskwaliteit. En dat alles in voortdurende dialoog met de

verbeteren. Heb je vragen of suggesties, dan kun je me altijd

inwoners en ondernemers!

Grote hoeveelheden tuinafval kunt
u elke zaterdag tussen 12 en 16 uur
gratis brengen naar de gemeentewerf, Americaanseweg 43 in Horst!
Kleine hoeveelheden fijn tuinafval
kunnen in de tuinkorf.

bellen/appen/smsen.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Kijk voor een volledig overzicht van alle nieuwe raadsleden in het politiek portaal op www.horstaandemaas.nl

Gemeente: houd de samenleving bij
Ga op een standaard doordeweekse avond of weekendse ochtend
naar de Kasteelse Bossen, de Schaak of het Floriade terrein en je ziet
sporters.
Volgens de traditionele verenigingsstructuur ongeorganiseerde
organisaties die met elkaar hardlopen, wandelen of bootcampen. Een
van deze initiatieven komt terug in de
HALLO van deze week. In dit geval
Rianne Seijkens, die op vrijdag 15 juni
op Het Molenveldhuis in Horst een

bijzondere bootcamp organiseerde.
Haar insteek: “bewoners op een leuke
manier, samen met bootcampers,
vrijwilligers en familie, bij de bootcamp
te betrekken”. Een fantastisch initiatief
dat bijna alle facetten van positieve
gezondheid bevat. In dit concept wordt
gezondheid niet meer gezien als de

af- of aanwezigheid van ziekte, maar
als het vermogen van mensen om met
de fysieke, emotionele en sociale
levensuitdagingen om te gaan en
zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
In deze visie is gezondheid niet langer
meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal.
Een visie op gezondheid die voor
ons basis wordt voor het streven naar
de Gezondste Regio 2025, maar vooral
een basis voor heel veel fantastische

initiatieven die we al in Horst aan de
Maas hebben. Niet op basis van een
beleidsstuk, maar op basis van de
oprechte wens om iedereen mee te
kunnen laten doen. Aan ons de taak
om de snelheid van onze samenleving
bij te houden en deze beweging,
bijvoorbeeld door het subsidiebeleid of
door onze regelgeving, te stimuleren.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Gezonde oppositie
De nieuwe coalitie (bestaande uit CDA, D66+GroenLinks, Essentie en
PvdA) heeft haar coalitieakkoord toegelicht. Het is een akkoord met
onder meer veel Engelstalige (management)terminologie. Het toont ook
merkwaardige, en soms radicale, veranderingen in meningen van partijen. Bijvoorbeeld over zwembad De Berkel.
Het voorliggende coalitieakkoord is in een aantal opzichten
ook oude wijn in nieuwe zakken.
Zaken als het goed regelen van
contacten tussen de gemeente,
het onderwijs en de ondernemers
werden vier jaar geleden al door
de toenmalige coalitie aangekon-

digd. Maar aangezien er niets mee is
gedaan, wordt het nu maar opnieuw
opgenomen.
Uiteindelijk heeft de VVD geen
plek in de coalitie gekregen. Dat lag
niet aan alle partijen, want sommige
wilden wél graag met ons de
gemeente besturen. De komende

periode vervullen we daarom de rol
van de oppositie. We zullen onze
invloed in de gemeenteraad zo sterk
mogelijk en constructief benutten
(maar ons wel realiserend dat 21 van
de 27 raadszetels in het bezit van de
coalitie zijn). Constructief in onze
vocabulaire betekent het kritisch
beoordelen en becommentariëren
van de werkwijze en voorstellen die
vanuit de coalitie zullen komen.
En daarbij zullen we zeker ook zélf
onderzoek doen en belanghebbenden vragen wat ze van de coalitie-

voorstellen vinden. Maar ook zullen
we constructief zijn vanuit onze
verkiezingsbelofte naar onze kiezers
toe. Inwoners uit Horst aan de Maas
die ons blind het vertrouwen hebben
gegeven en we niet gaan teleurstellen. En vanuit ons verkiezingsprogramma zullen we zaken waar wij
voorstander van zijn dan ook initiëren en steunen.
Gewoon. Doen.
Peter Elbers, fractievoorzitter
VVD Horst aan de Maas

FA I L L I S S E M E N T SV E R KO O P

FIBE & CO GRUBBENVORST

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

Openingstijden: dinsdag 26 juni 2018 van 18.00 tot 20.00 uur
woensdag 27 juni 2018 van 10.00 tot 13.00 uur vrijdag 29 juni 2018 van 10.00 tot 13.00 uur
Locatie: Kloosterstraat 17a in Grubbenvorst
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Handhaving?
De SP staat voor een samenleving waarin we samen regels maken
die er toe doen en waarmee samenleving en overheid er op toezien dat
die regels ook nageleefd worden. Daarbij dient niemand meer gelijk te
zijn dan een ander en er moet geen sprake zijn van willekeur. Wij ontvangen steeds vaker signalen dat dit laatste niet het geval zou zijn.
Zo heeft een burger onlangs
een grondig onderzoek gedaan
naar een veertiental gevallen
waarin er sprake lijkt te zijn van
willekeur. De conclusie van dit
onderzoek is dat de handhaving in
onze gemeente te wensen over-

laat. Het onderzoek is naar het college en de gemeenteraad gestuurd
waarna het college stelt zich niet te
herkennen in het beeld dat uit het
onderzoek naar voren komt. Zonder
dat te onderbouwen met feiten.
Vreemd. Ook de overige partijen,

CDA, Essentie, D66+GroenLinks, PvdA
en VVD, geven een soortgelijke reactie. Ook hier geen onderbouwing
met feiten en/of nader onderzoek.
Een discussie daarover wordt vervolgens in de kiem gesmoord zodat de
SP-woordvoerder geen gelegenheid
heeft op het onderzoek in te gaan.
Een zeer vreemde gang van zaken.
De gemeenteraad heeft toch juist
een rol als controleur van het College
van B&W? Nemen genoemde partijen deze rol wel serieus?

De SP herkent zich wel in het
beeld dat opgeroepen wordt.
Daarvoor zijn de signalen die we zelf
ontvangen hebben te duidelijk. Dat
heeft de SP ook al vaker aan de orde
gesteld en het voormalige college
daar op aangesproken.
In het nieuwe coalitieakkoord is
te lezen dat het op het gebied van
handhaving beter moet. Maar zoals
uit het voorgaande blijkt, wordt er
al bij de eerste keer dat men met
kritiek te maken krijgt gesteld dat

er niets mis is. Wie houdt nou wie
voor de gek?! Van het College van
B&W of de coalitiepartijen gaat het,
als echte handhaving nodig is, er
echt niet komen. Blijf ons daarom
als SP benaderen op het moment
dat u in uw omgeving ervaart dat
er iets aan te merken is op het
gebied van handhaving en u bij de
gemeente geen gehoor vindt.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Lekker het veld in
De coalitie is rond. Daar gaan we het niet meer over hebben. Ik ben
er weer klaar voor. Voor mij persoonlijk de tweede raadsperiode.
Men zegt dat het vaak 4 jaar
duurt voordat je een beetje weet
hoe de dingen lopen, de diverse
dossiers een beetje kent, wat
belangrijk is om te lezen en wat
minder relevant is. Het mooie van de
nieuwe coalitie is dat je nieuwe
mensen leert kennen en deze ook
benadert, om zaken die je hebt
afgesproken ook te gaan realiseren.

Maar het belangrijkste vind ik nog
altijd de mensen in het veld. Bij deze
noem ik enkele voorbeelden van de
laatste weken van mijn werk in het
veld. De vrijwilligers van het VVV
kantoor die zich zorgen maken over de
vorm van het fysieke punt. Gesproken
met deskundigen over het gebied
Grandorse waar ik woordvoerder van
ben. Een prachtige opening beleefd

van Family Entertainment Centre
Sevenum van de familie Hoppzak. Een
parel in onze recreatieve gemeente.
Een mooi project waar je als raadslid
mee hebt ingestemd, en fijn dat het
dan ook gerealiseerd is in deze periode. Dan heb je toch eer van je werk.
Zeker als deze ondernemer je nog
eens bedankt voor de samenwerking
met je als raadslid. Verder de afgelopen weken samen met de Stem van
de Jeugd in Hegelsom een voucher
aangevraagd en verkregen voor een

Kids Bingo voor onze kermis 2.0.
Tijdens het wapenoverleg van CDA
Limburg vertelde gedeputeerde Ger
Koopmans dat als je politiek bedrijft
en dit in alle openheid, met veel
plezier, optimisme en oprechtheid
uitstraalt, dat dat beloond wordt. Dat
ben ik met hem eens, zeker als volksvertegenwoordiger in het veld, met of
zonder politiek…
Alex Janssen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

z ondag 2 4 j u ni - ko op z o n dag
h orst cen trum
Verrassend Veelzijdig

Op onze kleurafdeling in Venlo zoeken wij een

KLEURMAKER

Drost is een zelfstandige verffabrikant
en ontwikkelt en produceert al ruim
100 jaar verven. Het accent ligt hierbij op
hoogwaardige, duurzame producten die
voldoen aan strenge arbo- en milieueisen.
Spreekt deze functie jou aan?
Stuur dan een schriftelijke sollicitatie
met CV naar:
DROST COATINGS
Jachthavenweg 9
5928 NT Venlo
E p.vdboom@drostcoatings.nl
I www.drostcoatings.nl
Voor inlichtingen kun je terecht
bij de heer P. van den Boom,
T 077 387 3887

m/v
www.ikzoektuingrind.nl

Jouw taken:
Als kleurmaker ben je verantwoordelijk voor het op kleur maken van verven
aan de hand van kleurstalen en recepten. Hierbij maak je ook gebruik van
kleurenmengmachines en een fotospectrometer. Je ontwikkelt kleurrecepten
en legt deze vast. Ook heb je contact met klanten om deze te helpen met hun
kleurwensen. Aanvullend ondersteun je de afdeling kwaliteitscontrole.

tel. (077) 320 97 00

Jouw kwaliteiten:
• Een opleiding op minimaal mbo-niveau
• Een prima kleuraffiniteit
• Sterke communicatieve eigenschappen en, uiteraard, aanleg voor het vak van
kleurmaker
• De bereidheid om jezelf verder te ontwikkelen
• Een echte teamspeler die zelfstandig en accuraat kan werken
• Woonachtig in de regio Venlo
Wij bieden:
• Een fulltime baan met een uitstekend salaris in overeenstemming met de functie
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 13e maand en een prima
pensioenregeling
• Een zelfstandige en afwisselende baan in een succesvol bedrijf

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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Ise Kersten

Bijbaantje
Ik krijg van mijn ouders
elke week wel iets van zeven
keer te horen dat ik een
bijbaantje moet gaan zoeken.
Nee, niet alleen voor het geld,
maar dat ik dan even de deur
uit ben. Leuk zeg.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ise Kersten
14 jaar
America
Citaverde College

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou heel graag AID willen leren.
Als je dit kan, kan je levens redden en
echt een verschil maken voor dieren.
Dit lijkt me heel erg mooi om te kunnen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik graag kunnen vliegen.
Als je kan vliegen, kan je overal makkelijk naartoe en heb je geen last van
andere mensen. Je kan lekker in de
lucht zweven. Dit lijkt me heel erg fijn.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
22 jaar zijn lijkt me fijn. Op die leeftijd ben je zelfstandig. Meestal heb
je op deze leeftijd je rijbewijs al en je
studeert of werkt al. Je hebt heel veel
vrijheid op deze leeftijd.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Dat zijn er twee. Afgelopen carnaval deed ik mee met de jeugdcarnaval. Op de dag van het uitkomen van
de prins en prinses, stonden we in de
kelder. Toen bleek mijn beste vriendin

het te zijn en werd ik haar adjudant.
Dit was zo’n leuk en mooi moment.
De tweede herinnering is dat ik een
kitten heb gered. Ik was onderweg
naar school en kwam ineens een kitten
tegen die zwaargewond was. Deze heb
ik meegenomen naar school. Mijn lerares heeft hem toen naar de dierenarts
bracht. Uiteindelijk is de kitten naar
Nijmegen gegaan, naar de stichting
Poezensnuitjes. Voor deze stichting
heb ik ook geld ingezameld tijdens de
wandelvierdaagse in Nijmegen.
Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordjes zijn ‘kijk’ of
‘weetje’. Hiermee bedoel ik dat
iemand naar mij moet luisteren,
maar niet iedereen snapt dit meteen.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
De leukste vakken vind ik gym en wiskunde. Bij gym kan ik lekker bewegen
en hoef je even niet te leren. Bij wiskunde vind ik het leuk om puzzels op
te lossen en dat kan ik ook best goed.
Het stomste vak vind ik maatschappijleer. Tijdens deze lessen doen we niet
zoveel en dat maakt het niet zo leuk.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Als ik alleen of met vrienden ergens
naartoe ga, ben ik meestal te vroeg of
precies op tijd. Als ik met mijn moeder ga, zijn we meestal te laat. Zij wil
altijd op het laatste moment nog even

iets afmaken, waardoor we te laat
komen.
Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Ik ken mijn beste vriendin Meike al
heel erg lang. Ik heb geen idee waar
ik haar precies van ken, maar ik denk
van de kleuterspeelzaal. We doen
echt heel erg veel samen. Met carnaval doen we vaak samen mee met de
optocht en vroeger speelden we altijd
samen.
Wat is je favoriete hobby?
Ik heb drie hobby’s: volleybal, bugel
en skiën. Maar als ik moest kiezen zou
ik voor skiën gaan. Als ik aan het skiën
ben, voel ik me altijd heel erg vrij.
Ik vind koud weer ook veel fijner dan
warm weer.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan spek. Maakt niet
uit of het vlees is of snoep. Ik kan het
’s morgens of ’s avonds eten. Het is
zelfs zo erg, dat mijn moeder vaak
moet zeggen dat ik moet stoppen met
eten.
Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Mijn stijl is best casual en sportief.
Ik draag altijd T-shirts, maakt niet
uit welk seizoen het is. Ook draag ik
meestal gewoon een spijkerbroek.
Eigenlijk zou ik ook andere kleren willen dragen. Dit gaat soms alleen niet,
omdat ik best klein ben. Dan staan

sommige dingen je gewoon niet.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond heb ik altijd repetitie
van de fanfare, dus ik heb niet vaak
vrij. Maar als ik dan vrij heb, vind ik
het leuk om met mijn vriendinnen
naar de film, of spelletjes te spelen.
Op zaterdag doe ik het liefste ook
leuke dingen met vriendinnen.
Wat is je favoriete sociale medium?
Ik denk Instagram, want ik vind het
leuk om te zien wat mensen aan het
doen zijn. Ook vind ik het leuk om
viral filmpjes te zien en comedyfilmpjes te kijken.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Van nature ben ik snel zenuwachtig.
Ik heb nu twee keer muziekexamen
gehad en volgende week voor de
derde keer. Deze examens vind ik niet
leuk, maar het spelen in een orkest
wel. Om hierin te blijven spelen moet
ik nou eenmaal soms examen doen,
maar dat heb ik er voor over.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn ouders vertellen het verhaal
over de kitten die ik heb gered best
vaak. Ze vertellen ook vaak dat ik vroeger altijd gewonde en jonge diertjes
mee naar huis nam. Soms vonden ze
dit wel leuk, maar ook soms totaal
niet.

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos

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

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

Vooral nu zijn ze me aan het
pushen, omdat we bijna de
zomervakantie ingaan. Ik zeg
dan mooi “ja, ik zoek wel iets”.
Meer om van het gezeur af te
zijn dan dat er ook echt iets van
komt. Ik word blijkbaar chagrijnig van zo lang thuis zitten en
verstoor vervolgens mijn hele
ritme in dag en nacht. Ik zelf
merk er niet echt iets van en
vind het allemaal wel prima.
Al zou ik zelf eigenlijk ook wel
een bijbaantje willen. Ik schrijf
dan wel voor de HALLO, maar
het is dan niet dat mijn bankrekening vol stroomt met het
geld. Was dat maar zo. Alleen,
waar zou ik dan moeten beginnen met het zoeken van een
bijbaantje? Ik zelf ben altijd net
na de zomervakantie jarig.
Dan pas word ik 15 en kan ik
eindelijk in een winkel gaan
werken. Want zo veel zin om in
een kas te gaan werken heb ik
nou ook weer niet. Ik ben altijd
overal net te jong voor dus.
Maar ja, die pech heb je nou
eenmaal als je na de zomervakantie jarig bent. Ik ben
meestal de jongste in de klas,
het jongst van mijn vriendinnen
en zo kan ik nog wel even
doorgaan, alleen dat zou wel
heel saai worden. Wat mijn
conclusie is, is dat ik mijn
ouders er maar de schuld van
moet geven dat ik geen bijbaantje kan vinden. Oké, ook
een beetje van de wet.
Liefs, Iris
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Rode Kruis

Dag van je Leven in Toverland
Rode Kruis district Noord en Midden Limburg organiseert op zondag 30 september van 11.00 tot 16.00 uur ‘Dag van je Leven’. Op deze dag krijgen dertig jongeren met een verstandelijke
of lichamelijke beperking de mogelijkheid om een dag door te brengen in attractiepark Toverland in Sevenum.

De deelnemers van 8 tot en met
18 jaar oud worden begeleid door
leeftijdsgenoten van 14 tot en met 24

jaar. De hele dag door zijn er activiteiten in de ambiance van het attractiepark. Het Rode Kruis wil op deze

manier iets doen voor jongeren met
een verstandelijke of lichamelijke
beperking. Daarnaast willen ze door

middel van deze dag jongeren interesseren voor vrijwilligerswerk bij het
Rode Kruis. Voor meer informatie

of aanmelden kan er contact
opgenomen worden via
dagvanjeleven-nmlimburg@rodekruis.nl

Muzikale wandeling

Zesde editie Amuzant
De Muziekfabriek in Meerlo organiseert op zondag 24 juni voor de zesde keer Amuzant. Tijdens dit evenement vindt de muzikale wandeling plaats.

LEVEREN VAN SANDWICH DAK- EN WANDBEPLATING

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

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
23 juni 2018

4 barbecuesteaks € 5,95
SHOARMAPAKKET

500 gram vlees, broodjes en saus € 6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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

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

De Speulplats aan de
Mgr. Jenneskensstraat in Meerlo
is het startpunt van de muzikale
wandeling. De start wordt muzikaal
ondersteund. De muzikale wandeling is verdeeld in een drietal routes

variërend van 5 tot 10 en 15 kilometer. De wandeltocht van 15 kilometer start om 11.00 uur.
Deelnemers aan de 10 kilometer kunnen om 12.00 uur beginnen en de 5 kilometer start om

13.30 uur. Tijdens de wandeling
worden de deelnemers verrast
door lokale en regionale talenten,
die een combinatie van genres van
zang en diverse muzieksoorten ten
gehore brengen.

Nachtzwaluw

Nachtexcursie Schadijkse Bossen
Natuureducatiecentrum Aan de Drift en Staatsbosbeheer organiseren op zaterdag 23 juni een nachtexcursie in de Schadijkse Bossen in Meterik. Tijdens de excursie staat de nachtzwaluw centraal.
Zo rond zonsondergang sterft het
leven langzaam uit in de Schadijkse
Bossen, maar niet op warme zomeravonden in juni en juli. Dan laat de
nachtzwaluw op een zeer bijzondere

wijze van zich horen. Voorafgaand
aan de excursie is een korte inleiding
over de Schadijkse Bossen door
de boswachter. Daarna volgt de 8
kilometer lange boswandeling de

nacht in op zoek naar de nachtzwaluw.
De wandeling start om 20.30 uur
tot ongeveer 00.30 uur. Aanmelden
kan via www.staatsbosbeheer.nl
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Nederlands jeugd
kampioenen zwemmen
Door: zwemvereniging HZPC
De Nederlandse junioren en jeugd kampioenschappen zwemmen vonden van vrijdag 15 tot en met zondag
17 juni plaats in Eindhoven. Namens HZPC uit Horst hadden Cas Verstegen en Tijn van Kuijk zich gekwalificeerd.
De twee trainingsmaatjes komen dit seizoen uit in de leeftijdscategorie Junioren 1 (geboren in 2005). Beide
heren hebben hier ontzettend mooie resultaten laten zien, waarbij elke race werd afgesloten met minimaal een
medaille.

Het weekend startte op vrijdagochtend direct goed, waar Cas op een
van zijn favoriete afstanden, de 100
meter vlinderslag, in een dik pr
Nederlands kampioen werd. Ook Tijn
benaderde hier zijn persoonlijk record,
maar viel met 0,04 seconde verschil
net buiten het podium. Tijdens de middagsessie was het wederom raak.
Op de 100 meter schoolslag behaalde
Tijn een zilveren en Cas een bronzen
medaille.
Ook op zaterdag waren de jongens
op dreef. In de ochtendsessie behaalde
Tijn zijn eerste Nederlandse titel op de
200 wissel. Cas behaalde zijn derde

medaille van het toernooi door net
achter Tijn het zilver te veroveren. In
de middagsessie van zaterdag zag het
podium er op de 200 meter schoolslag hetzelfde uit als op de 100 meter
schoolslag: zilver voor Tijn, brons voor
Cas.
Zondag was voor beide heren de
meest favoriete dag: in de ochtend
zwom Cas op zijn beste afstand, de
200 meter vlinderslag, naar een
tweede Nederlandse titel. En in
de middagsessie werd het kunstje
van een dag eerder herhaald op de
400 meter wisselslag. Tijn won hier
een gouden plak en net daarach-

ter won Cas het zilver. Als klap op de
vuurpijl won Cas het Arenaklassement
bij de junioren 1. Voor elke medaille
zijn punten te verdienen: drie punten voor goud, twee voor zilver en
een voor brons. Met twee goud, twee
zilver en twee brons kwam Cas uit
op 12 punten en hiermee was hij
de allerbeste in zijn leeftijdscategorie. Met twee goud en twee zilver
kwam Tijn uit op 10 punten en hiermee bezette hij een knappe tweede
plek in het klassement. “Een machtig
mooi toernooi”, zo werd het toernooi
omschreven door trotse trainer Mark
van Enckevort.

DAF Oldtimer Truck Show in
Kronenberg
DAF Oldtimer Truck Club organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 juni de Internationale Oldtimer
Truck Show op Manege D’n Umswing in Kronenberg. Dit doen ze in het kader van het 25-jarig
bestaan van de club. Op beide dagen is de show geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Alle merken zijn
welkom. De show is daarnaast ook voorzien van een springkussen voor de kinderen en diverse
marktkraampjes. Op zaterdagavond is er live muziek.
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Heb je affiniteit met techniek en houd je van afwisselend
werk? Dan zijn wij geïnteresseerd in jou!

All-round

Machinebouwer
Functie
Heb je al ervaring binnen de techniek sector en wil je deze
kennis graag inzetten in een nieuwe omgeving?
Werk je graag samen met gemotiveerde collega's en heb je
de ambitie om hierin door te groeien?
Heb je een positieve mentaliteit en onderneem je graag
actie?
Dan willen wij meer te weten komen!
Verantwoordelijkheden
Constructie
Techniek
Hydrauliek-elektro

Regioteam Horst aan de Maas
en omstreken bekend
Trainers Erik Peijs en Ivo Wijnen hebben de definitieve selectie van het Regioteam Horst aan de Maas 2018
bekendgemaakt. Het voetbalteam neemt deel aan het Top D (U13) Toernooi op zaterdag 8 en zondag 9 september op de velden van GFC’33 in Grubbenvorst.
Het team bestaat uit 18 spelers
van Venlosche Boys uit Venlo,
SV Melderslo, Sportclub Irene uit
Tegelen, RKsv Wittenhorst uit Horst,
SV United uit Wanssum, GFC ’33 uit

Grubbenvorst en Sparta ’18 uit
Sevenum. Dit team traint samen nog
samen op woensdag 29 augustus en
woensdag 5 september.
Het Regioteam is de elfde deelnemer

aan het toernooi van 2018. Hier doen
ook grotere clubs als Roda JC, VVV
Venlo, FC Utrecht komen, maar ook
internationale ploegen uit Duitsland,
Engeland en België en Denemarken.

HCH H1 degradeert
ondanks winst tegen DVS
Door: Hockeyclub Horst
Hockeyclub Horst H1 speelde zondag 17 juni de laatste competitiewedstrijd op eigen veld tegen DVS uit
Waalre. De wedstrijd werd gewonnen met een score van 3-2, maar het team was afhankelijk van Nova en
Tegelen, die mochten niet winnen.

Wat bieden wij?
Afwisselend werk, waar geen dag hetzelfde is.
Een informele organisatie waar jouw inbreng wordt
gewaardeerd.
Doorgroeimogelijkheden, zodat jij jouw ambities kunt
waarmaken.
De juiste begeleiding om jou te laten excelleren.
Een passend salaris.
Wil je werken bij een bedrijf waar geen dag hetzelfde is?
Richt dan je CV en motivatiebrief aan Bob Holtermans.

Het fluitsignaal klonk, de mannen
van Horst zaten al snel goed in de
wedstrijd. Ze creëerden door goed
spel een aantal grote kansen, maar
helaas resulteerden deze kansen niet
in goals. DVS ging er ook helemaal
voor, ze gaven dus weinig weg.
Hierdoor wisten ze zelfs de eerste
goal van de wedstrijd te maken uit
een strafbal. Horst gaf echter niet
op en behield haar concentratie en
vechtlust. Dit werd beloond met een

goal, ook uit een strafbal. DVS kreeg
de laatste minuut van de eerste helft
een strafcorner, deze wisten ze af te
maken. Ruststand: 1-2.
Horst speelde goed en had nog
alle vertrouwen om 3 punten te
pakken, ze gingen de tweede helft
dus goed in. Dit zag je terug op het
veld, met vlagen hadden ze het echter
wel lastig tegen DVS. Dankzij het
goede spel van zowel collectief als
individu scoorde de thuisploeg nog

twee keer. Deze stand wist men te
behouden.
De drie benodigde punten waren
dus binnen, toen was het afwachten
op de uitslagen van Nova en Tegelen.
Tegelen had verloren, dit was gunstig.
Hierop volgde het bericht dat Nova
met 1-4 had gewonnen van kampioen
Blerick. Door deze onverwachte en
ongunstige uitslag werd het definitief:
Horst H1 degradeert naar de vierde
klasse.

Mush Comb
Nijverheidsstraat 2A, 5961 PJ Horst
of email info@mushroommachinery.com

TOTALE LEEGVERKOOP
MEULENDIJKS HORST

40% KORTING
OP DE GEHELE
COLLECTIE!
Nike, Adidas, Puma, Sjeng, Li Ning,
Asics, Lowa en nog veel meer...
* Exclusief Teamwear

WEGENS VERBOUWING!
KERKSTRAAT 7C | 5961 GC HORST | T 077 398 1758
WWW.FACEBOOK.COM/MEULENDIJKSSPORT

Roel Brouwers bezoekt
afsluiting KERNgezond Horst
Kinderen van basisscholen De Doolgaard en De Twister, beiden uit Horst, werden op vrijdag
15 juni door KERNgezond verzameld op het terrein van De Peelrunners. Hiermee sloten ze de laatste
KERNgezond-activiteit van dit schooljaar af. Deze activiteit stond in het teken van gezond bewegen
en gezond gedrag, waarbij de kinderen aan de slag gingen met verschillende sportieve spellen.
Hiervoor was ook ex-profvoetballer Roel Brouwers uitgenodigd, die het grootste gedeelte van zijn
carrière bij Borussia Mönchengladbach en Roda JC speelde. De kinderen mochten hem eerst vragen
stellen, waarna Roel een sportquiz met de kinderen speelde. Daarna werden er spellen gespeeld als
‘levend kwartet’, stratego, kegelroof en 4-op-1-rij.

21
06

sport 21
Cateringservice

Jolanda Pouwels

Kermis!
Verwen je gasten.
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

dameskleding | schoenen | tassen

Hockey Club Horst JB1 kampioen
Door: Hockey Club Horst
HCH JB1 is zaterdag 9 juni ongeslagen kampioen geworden. Dit gebeurde tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen Gemert, die gespeeld werd in Horst en gewonnen werd met 13-0. Venray JB2
won met 0-4 van Oss JB3, maar dat was niet voldoende om HCH JB1 van het kampioenschap te
behoeden.

Volleybalverenigingen
Horst aan de Maas
gaan samenwerken

40% KORTING
Vanaf vrijdag 22 juni

www.heerenstraat.nl

Vijf volleybalverenigingen in de gemeente Horst aan de Maas gaan samenwerken om de jongens en herenafdelingen van de clubs een impuls te geven. Het gaat om de clubs Athos (Sevenum), Hovoc (Horst), Avoc
(America), HVC (Hegelsom) en VCM (Meterik).

PREUVEN

Ben je een bourgondische
levensgenieter?
Dan is dit iets voor jou!
Bistro Beej Ôs
organiseert een
nieuw food evenement
waarop u o.a. kennis
kunt maken met
onze vers leveranciers en
lokale ondernemers.

Zondag 24 Juni vanaf 14:00 - 19:00
“Beej Ôs”!

Aanleiding hiervoor is dat het
aantal leden bij de jongens– en
herenteams onder druk staat door de
vergrijzing en bevolkingskrimp.
Door de samenwerking kunnen de
clubs volwaardige teams samenstellen die op het juiste niveau kunnen
gaan spelen. De volleybalclubs

bevinden zich binnen een oppervlakte van een paar vierkante kilometer binnen de gemeente Horst aan de
Maas.
Deze verenigingen lijken wat
betreft organisatie en structuur
allemaal op elkaar en hebben dus ook
te maken met dezelfde problemen.

Vandaar dat de volleybalclubs de
handen ineen hebben geslagen
om aan het vraag en aanbod van
jongens en herenteams te kunnen
voldoen. De eerste concrete daad
is het gezamenlijk inschrijven
van jongensteams in de NeVoBocompetitie.

Bistro Beej Ôs
Weltersweide 22b
5961 EJ Horst
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OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

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

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

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

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

TTL van Boven
BE

Ben jij op zoek naar een leuke baan?
Wil je graag in de tandtechniek werken of
worden opgeleid tot tandtechnieker?

We zijn op zoek naar..
een jonge, creatieve, representatieve

medewerker
minimaal 18 jaar
in het bezit van een rijbewijs

Fred Bisschop wint
B-toernooi Duitse Kampioen
schappen petanque
Door: Fred Bisschop
Op de banen van Boulodrome Jean René Montel te Berlijn-Tegel werden zaterdag 16 en zondag 17 juni de
Duitse kampioenschappen Petanque Triplette gehouden. Fred Bisschop uit Griendtsveen behaalde daar met zijn
vrienden Johannes en Georgios uit Essen-Kettwig de titel in het B-toernooi.
Zaterdagmiddag werden zij na
drie ronden in de A-poule uitgeschakeld, maar daarna stroomden ze in de
B-poule richting achtste finale die ‘s
avonds om 20.00 uur werd gewonnen
van Stuttgart. Zondagmorgen om 09.00
uur alweer vroeg aan de bak. De kwart

finale tegen Dresden werd met 13-0
gewonnen. Toen om 12.00 uur de halve
finale tegen München met 13-9 werd
gewonnen en de finale werd bereikt,
leek een droom uit te komen.
Voorafgaande aan de finale werden de teams voorgesteld aan het

publiek. De finale werd gespeeld
tegen Hannover. Dat werd op zijn Duits
gezegd een ‘Krimi’. Na ruim anderhalf uur spanning en sensatie stond
een 13-11 overwinning voor Georgios,
Johannes en Fred op het scorebord en
de droom was werkelijkheid geworden.

Interesse in deze functie?
Reageer dan per e-mail naar:
info@ttlvanboven.nl
t.a.v. Agnes van Boven

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!

BEZORGERS
HALLO HORST AAN MAAS
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.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

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

Uitwisseling Jeu de Boules Club
Horst met Maasbree
Door: Jeu-de-boulesclub Breetanque Maasbree
De jaarlijkse uitwisseling tussen Jeu de Boules Club (JBC) Horst en Breetanque Maasbree vond plaats op
donderdag 14 juni.
Dit jaar was Breetanque te gast in
Horst. In totaal namen veertig spelers
deel aan deze uitwisseling, gelijk
verdeeld over beide clubs, dus van
iedere club twintig deelnemers.
Het weer was hen aanvankelijk goed
gezind. Er werden drie rondes
gespeeld en er zou een finale volgen

tussen de twee best geklasseerde
spelers van JBC Horst tegen de twee
best geklasseerde spelers van
Breetanque. Helaas zorgde de regen
ervoor dat er geen finale werd
gespeeld. Uiteindelijk waren er zes
spelers met drie gewonnen wedstrijden en werd Riet Vaessen winnaar van

deze geslaagde en gezellige uitwisseling. De beste zes geklasseerde
spelers: 1Riet Vaessen (Breetanque)
3w. +27; 2 Titia Bovee (JBC Horst) 3w.
+22; 3 Mien Bovee (JBC Horst) 3w. +21;
4 Wiel Verhaagh (JBC Horst) 3w. +15; 5
Jac Lintjens (Breetanque) 3w. +8 en 6
Trudy Hegger (Breetanque) 3w. +5.
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Medailles turnsters Hosema
Door: turnvereniging Hosema
Vijf turnsters van Hosema namen zaterdag 16 juni deel aan de
districtsfinale van Zuid-Nederland. In Zevenbergen streden de meiden in
hun categorie tegen 35 andere turnsters uit de provincies Zeeland, NoordBrabant en Limburg op alle vier de onderdelen van het dames turnen;
brug, balk, sprong en vloer.

Rabobank
Clubkas
Campagne

Samen
doelen
bereiken

Bedankt voor uw steun!
Wij dragen clubs in de regio een warm hart toe. Tijdens de Clubkas Campagne
hebben leden van onze bank hun stem uitgebracht op 493 clubs en daarmee €
150.000,- verdeeld. Wij bedanken onze leden voor hun steun aan de clubs!

Bekijk de volledige uitslag op rabobank.nl/horstvenray

In de eerste wedstrijd startte
Fenne Vermeulen, Jeugd 2 divisie 5, op
haar favoriete onderdeel brug. Tijdens
haar oefening kwam ze ten val waardoor ze helaas vroegtijdig de wedstrijd
heeft moeten beëindigen. Pleun
Wijnhoven turnde in haar niveau Jeugd
2 divisie 4 een keurige wedstrijd en
haar harde werken werd eindelijk
beloond. Pleun nam de bronzen
medaille verdiend mee naar huis en
promoveert hiermee volgend seizoen
naar divisie 3. In de tweede wedstrijd
kwamen Freya Artz (junior divisie 5)
en Sannah Spreeuwenberg (junior
divisie 4) in actie. Freya turnde in baan
1 haar beste wedstrijd van dit seizoen
en mocht dik verdiend op de tweede
trede van het podium plaatsnemen.
Met het behalen van de zilveren
medaille promoveert Freya volgend

jaar naar Senior divisie 4. In baan 2
turnde Sannah een mooie wedstrijd
met een sublieme balkoefening en ze
eindigde op een mooie elfde plaats.
Kim van Kempen, senior divisie 5,
mocht deze mooie wedstrijddag afsluiten in wedstrijd 3. Kim turnde foutloos. Ze liet zeer mooie oefeningen
zien met een nette uitstraling. Hosema
kan met trots zeggen dat Kim van
Kempen de gouden plak in ontvangst
heeft mogen nemen en hiermee districtskampioenvan Zuid Nederland is
geworden. Daarnaast promoveert ook
Kim volgend jaar naar Senior divisie 4.
Het was een mooie afsluiting van
het officiële wedstrijdseizoen. De turnsters trainen nog even hard door voor
de clubkampioenschappen die gehouden worden op zaterdag 30 juni en
zondag 1 juli.

Springconcours
Kronenberg
Op Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg vindt van
donderdag 21 tot en met zondag 24 juni de volgende editie van CSI
de Peelbergen plaats.
De deelnemers komen uit
25 verschillende landen om deel
te nemen aan deze internationale
springwedstrijd. Volgens de
organisatie kunnen bezoekers
topsport van het hoogste niveau

verwachten. De wedstrijden, die
gratis toegankelijk zijn, vinden plaats
op 2*, 1* en YH1* niveau.
Kijk voor meer informatie
over het springconcours op
www.peelbergen.eu

Wil je starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende baan,
werk je graag met een natuurproduct en samenwerkend in een professioneel team?
Wij zijn op zoek naar

Enthousiaste medewerk(st)ers
tuinplantenkwekerij
(Fulltime of parttime)

We bieden je een baan aan waarin je het
allroundvak ‘tuinplanten kweken’ leert.
Wij exporteren tuinplanten naar klanten
in geheel Europa, de tuinplanten wordt gekweekt
in potten, in kassen en op speciale velden.
De tuinplantensector biedt vele
toekomstmogelijkheden.
Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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GEPLUKT Piet van den Munckhof
aan de Afhangweg. Daar begonnen zij
een tuinderij. Ze verbouwden vooral
bloemkool en hadden daarnaast ook
tomaten, augurken en komkommers
in de kas. Samen kregen Grada en Piet
zeven kinderen, drie meisjes en vier
jongens. “We hebben twaalf kleinkinderen en ook al een hoop achterkleinkinderen. We hebben altijd alles
samen gedaan. De kinderen hebben
wel eens meegeholpen in het bedrijf,
maar ze hoefden dat niet. We hebben
ze nooit gedwongen.” Grada overleed
drie jaar geleden. De kassen en grote
tuin achter hun huis hebben intussen
plaatsgemaakt voor nieuwbouw.
Zingen doet Piet bijna al zijn
hele leven. “Op mijn 17e ben ik
lid geworden van het Horster
Mannenkoor. De buren van de boer
waar ik werkte, hoorden mij elke dag
fluiten en dachten: ‘als hij kan fluiten,
dan kan hij vast ook zingen’. Ruim
60 jaar ben ik lid geweest van het
mannenkoor. Totdat we een dirigent
kregen waar ik het niet mee kon
vinden. Ik ben gestopt en niet meer
teruggekomen, ook niet nadat die
dirigent wegging. Het bestuur heeft
me uiteindelijk erelid gemaakt.”
Nu zingt Piet nog elke week in het
Ouderenkoor. Hij heeft zelfs enkele
keren opgetreden in de Verenigde
Staten. “Onze oudste dochter woont
in de staat Georgia. Daar ben ik al zes
keer geweest. Ik was daar eens op
Hij zingt al 80 jaar en heeft zelfs opgetreden in kerken in de Verenigde Staten. Daarnaast houdt hij de dagelijkse gebeurtenissen bij in een agenda
een feestje waar ook een zangeres
en is hij van plan om de 100 te halen. Deze week wordt Piet van den Munckhof (97) uit Horst geplukt.
optrad en die hoorde dat ik zong. Of ik
Wereldoorlog uit. Piet was net
die zondag niet op wilde treden in de
sen een tweede soldaat bij gekomen.
Piet is wat je bijna een schoolvoor- en verdiende vaak net genoeg
gekeurd, maar hoefde niet in dienst.
geld om zo’n groot gezin te kunnen
kerk? Dat heb ik toen gedaan. En ook
Ze lazen de brief, begonnen te lachen
beeld van een vitale oudere kunt
Wel heeft hij, om te voorkomen dat
onderhouden. “Familieleden werkten
en hebben me weer op de fiets gezet. de andere keren dat ik op bezoek was
noemen. Hij rijdt nog zelf auto, “mijn
hij in Duitsland te werk werd gesteld,
in de werkverschaffing (projecten
heb ik daar opgetreden.”
Dat liep dus gelukkig goed af.”
rijbewijs is nog geldig tot mijn 100e”,
ondergedoken gezeten. “Ik ben nooit
om werklozen een dagbesteding te
Mensen vragen hem wel eens of
doet elke zaterdag de boodschappen
Aan het begin van de oorlog leerde
echt bang geweest. Ik heb gewoon
geven, red.) en stopten ons soms wat
en leest de krant nog gewoon zonder
Piet Grada Kurvers kennen. “Zij werkte hij niet kleiner wil gaan wonen. Maar
geluk gehad. Op een keer was ik een
daar moet hij niet aan denken, zegt
bril. “Bij de keuring voor het verlengen toe, wat ze zelf niet nodig hadden.”
bij de buren en zo zijn we elkaar
boer aan het helpen de oogst binnen
Als 15-jarige ging Piet in de kost
hij. Want afgezien van wat oudervan mijn rijbewijs moest ik de letters
tegengekomen.” Na acht jaar trouwte halen, toen er een Duitser kwam
bij een boer in Lottum. Daar kreeg
domskwalen, mankeert hij zo goed als
op zo’n leeskaart voorlezen. Dat ging
den ze in 1949 en gingen ze wonen
die wilde ik dat ik meeging. ‘Dat kan
niets. “Ik ga voor de 100”, lacht hij.
heel goed, alleen over de laatste regel hij 40 gulden per jaar, die uiteraard
op een boerderij van een oudtante
niet’, zei de boer, ‘ik heb hem nodig
deed ik wat langer. ‘Laat maar’, zei de rechtstreeks naar zijn ouders gingen.
“Tijdens mijn eerste week daar moest voor te oogsten.’ Die Duitser pakte
arts toen. Hij had al begrepen dat ik
mijn ausweis en zei dat ik die later
ik er ’s nachts uit om de biggen op
nog goed kan zien”, lacht Piet.
maar op moest komen halen. Dat heb
te vangen van een zeug die aan het
Piet van den Munckhof werd
ik natuurlijk niet gedaan.” Het bombevallen was. De boer zelf ging naar
geboren als tweede in een gezin
bardement op Horst in de nadagen
bed. Mijn vader was zo kwaad toen
van twaalf kinderen. “We waren
van de oorlog kan Piet zich nog goed
hij dat hoorde, omdat ik toen had
met negen jongens thuis. Of we
gezien waar biggen vandaan kwamen. herinneren. “Ik stond buiten en zag
wel eens ruzie hadden? Soms,
de bommen vallen. Ik ben meteen
Ach, wij wisten toch nog van niets.”
maar dan kwam moeder er met de
naar het dorp gegaan en kreeg daar
Na een jaar vertrok hij naar een
matteklopper tussen en dan was het
een schep in mijn handen geduwd om
tuinder aan de Afhang in Horst.
zo afgelopen.” Hij groeide op in de
mee te helpen puin ruimen. Ik heb
Op zijn 19e brak de Tweede
crisisjaren. Zijn vader was stukadoor
toen veel doden gezien, daar sliep ik
’s nachts wel slecht van.”
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.

PUZZEL

Sudoku

Afhangweg

Nadat Horst bevrijd was door de
Engelsen, was de rust nog niet meteen
wedergekeerd. “Horst was net twee
dagen bevrijd, toen ik er ’s avonds op
uit moest om de vroedvrouw te halen.
De vrouw van de boer was namelijk
aan het bevallen. Er zaten Engelse soldaten ingekwartierd in de boerderij en
die hadden mij een verklaring meegegeven waarin stond dat ik ’s avonds
de straat op mocht. Toen ik op weg
was werd ik aangehouden door een
Engelse soldaat, die een stengun in
mijn maag duwde. Ik had de brief in
mijn broekzak zitten en heb die er
voorzichtig uitgehaald. Er was intus-
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Grubbenvorster Mannenkoor
organiseert meezingavond

HONL geeft
zomerconcert
Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) geeft op zondag 1 juli haar
jaarlijkse zomerconcert. Dit vindt plaats in de tuin bij café Ôs Kruuspunt
in Meterik en begint om 14.30 uur.
Naast het HONL treden ook
Jachthoornkorps Noord-Limburg en
Vocalgroup Hoor’s uit Horst deze
middag op. Enkele werken worden
samen uitgevoerd door het orkest en
Jachthoornkorps Noord-Limburg.
Het orkest staat onder leiding van
dirigent Peter-Paul Geraats.

Op het programma staat een mix van
lichte nummers, Caribische muziek
en marsen.
De toegang is gratis en bezoekers kunnen gebruik maken van de
barbeque. Bij slecht weer wordt dit
concert naar binnen verplaatst in de
zaal van het café.

Brood bakken in
Museum De Locht
In Museum De Locht in Melderslo mogen kinderen zondag 24 juni
zelf broodjes bakken. De authentieke bakoven van het museum is dan
in bedrijf.
Kinderen mogen deze dag hun
eigen broodje kneden, vorm geven,
versieren en laten bakken. In het
museum is ook de smid aan het
werk. Verder is nog steeds de expositie van schilderclub Het Brouwershuis

te bezichtigen. Het museum is
deze dag geopend van 10.00 tot
17.00 uur.
Kijk voor meer informatie
over de activiteiten op
www.museumdelocht.nl

Het Grubbenvorster Mannenkoor organiseert op woensdag 4 juli om 20.30 uur in gemeenschapshuis ’t Haeren
in Grubbenvorst een meezingavond. Insteek van de avond is om samen gemakkelijke en bekende liedjes te
zingen.
Het geheel staat deze avond onder
leiding van dirigent Roel Verheggen.
Ook zijn er optredens van Eef Mulders

en ‘Elvis’. Iedereen is welkom om deel
te nemen: dames en heren, van jong
tot oud. Er is een vrije inloop en

aanmelden van te voren is niet nodig.
Kijk voor meer informatie op
www.GMK88.nl

Tabletcafé bij bieb Horst
Biblionu Horst organiseert op zaterdag 30 juni een tabletcafé. De bijeenkomst is van 10.00 tot 13.00 uur.
Het tabletcafé is voor wie alles wil
weten over de nieuwste apps en
handige functies op de tablet, smartphone en e-reader. Aanwezige studenten geven uitleg, maar deelnemers

kunnen ook elkaar helpen. Het tabletcafé is geen cursus of workshop, maar
een samenzijn van gebruikers.
De organisatie raadt aan om een
apparaat mee te nemen dat is opgela-

den, evenals gebruikersnaam en
wachtwoord. Dit is handig bij
het installeren van nieuwe apps.
Deelname aan het tabletcafé is
gratis.

Company Funfair Markt Citaverde
Op het Citaverde College in Horst vindt op woensdag 27 juni de Company FunFair markt plaats. Het festival
duurt van 12.00 tot 14.00 uur.
Op de markt zijn (zelfgemaakte)
producten, diensten en hapjes te vinden. Ook is er muziek en entertainment. Er zijn kraampjes waar bezoekers
bloemen, meubels en sieraden kunnen
kopen, hun nagels kunnen laten doen,

een goochelshow bekijken of aan een
loterij mee kunnen doen. Het bijzondere aan de markt is dat alle bedrijfjes door leerlingen worden gerund.
De markt is onderdeel van Company
FunFair, een tweedaags onderwijspro-

ject over ondernemerschap. Doel van
Company FunFair is leerlingen op een
leuke en interactieve manier te laten
ervaren wat er allemaal komt kijken bij
ondernemen. Kijk voor meer informatie
op www.companyfunfair.nl
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2 vrijstaande woningen

8 ruime eengezinswoningen

10 levensloopbestendige boerderijwoningen

Kom ook en maak kennis met het verkoopteam!
Verkoop en informatie

077 260 00 00

Een project van

077 326 26 00

www.plandecomert.nl

088 355 94 00
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Wandel4daagse Sevenum

Kermis Grubbenvorst

Open zondag

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

Tijd: 16.00-02.00 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein, Grubbenvorst

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Peelmuseum
Locatie: Griendtsveenseweg 69, America

Theater en Poëzie

Kids-Bingo

Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: Theater Floral Horst

Tijd: 16.00-18.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix en Stem van de Jeugd
Haegelsum
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Sessie #3: Hoe release ik mijn
muziek?

Borduurcafé

Kermis Hegelsom

Kermis Hegelsom

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

Tijd: 18.00-02.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix Hegelsom
Locatie: centrum Hegelsom

Tijd: 14.00-01.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix Hegelsom
Locatie: centrum Hegelsom

Wandel4daagse Sevenum

Beachpartyyy!

Preuven Beej ôs

Tijd: start tussen 17.30 en 19.15 uur
Organisatie: Jongeren Gilde, Knopen Lopen
Start locatie: De Kroevert Kronenberg

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Tijd: 14.00-19.00 uur
Locatie: Bistro Beej Ôs Horst

Musical: Katten

Nachtexcursie Schaakse Heide

Kermis Grubbenvorst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Meuleveld Kinderkoor
Locatie: ’t Gasthoês Horst

Tijd: 20.30-00.30 uur
Organisatie: Aan de Drift en Staatsbosbeheer
Locatie verzamelen: Lorbaan 9a, America

Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein, Grubbenvorst

Optreden The Dice

Metalvest

Tijd: 22.00-01.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

Tijd: 21.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

zo
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Fout maar goud
Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

za
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Smedendag en brood bakken
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Wandel4daagse Sevenum

Internationale Oldtimer Truck Show

Tijd: tussen 09.30-13.00 uur
Organisatie: Jongeren Gilde, Knopen Lopen
Start locatie: Raadhuisplein Sevenum

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: DAF Oldtimer Truck Club
Locatie: Manege D’n Umswing Kronenberg

Internationale Oldtimer Truck Show

Amuzant Muzikale Wandeling

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: DAF Oldtimer Truck Club
Locatie: Manege D’n Umswing Kronenberg

Tijd: start om 11.00, 12.00 en 13.30 uur
Organisatie: Muziekfabriek Meerlo
Locatie: start Speulplats aan de Mgr.
Jenneskensstraat 7, Meerlo

Wandel4Daagse Feest

Open tuin

Tijd: 14.00-21.00 uur
Locatie: Croes Moeke Sevenum

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

14.00 UUR - 17.00 UUR

ELKE DAG OPEN
14.00 - 17.00 UUR

TOFFEDAG STRAND - TIENRAYSEWEG 2 (KASTEELSE BOSSEN) - HORST

lag 10

WOENSDAG - VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG

OPENINGSTIJDEN VANAF 7 JULI 2018
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OPENINGSTIJDEN T/M 6 JULI 2018
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Kermis Hegelsom
Tijd: 14.00-01.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix Hegelsom
Locatie: centrum Hegelsom

Kermis Hegelsom
Tijd: 14.00-01.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix Hegelsom
Locatie: centrum Hegelsom

Thema-avond Lokaal FNV LimburgNoord
Tijd: 19.30-22;00 uur
Locatie: Zalencentrum De Leste Geulde Horst

wo
27
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Company Funfair Markt Festival
Tijd: 12.00-14.00 uur
Organisatie: Cross Your Borders
Locatie: Citaverde College Horst

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

KOM ZWEMMEN BIJ HET TOFFEDAG STRAND
EN ZOEK VERKOELING OP ONS TERRAS!
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26
06

Jouw agendapunt hier?

E
M
R
A
W
DAG?

ALLEEN GEOPEND BIJ EEN TEMPERATUUR VAN MINIMAAL 23 GRADEN

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: Pop In Limburg
Locatie: Muzikantine Horst

service 27

21
06

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

Sprookjestocht
in Swolgense bossen
Toneelvereniging Ernst & Humor uit Swolgen organiseert op zondag 8 juli de Sprookjestocht in de
bossen van Swolgen. Bezoekers kunnen van 11.00 uur tot 14.00 uur starten vanaf de Bosweg.
Het Swolgense bos verandert deze dag in een wereld waar bekende sprookjesfiguren door het
bos wandelen. Denk hierbij aan figuren als Doornroosje, Hans en Grietje, De Indische Waterlelies,
Assepoester, Repelsteeltje en Pinokkio. De wandeling is toegankelijk voor iedereen.

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

Rozenfestijn
in Kasteeltuinen Arcen
21 t/m 26 juni

Gebiedsteams

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Medische
zorg

kerkdienst

18.00

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 06 15 15 30 10

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
22 t/m 24 juni 2018
Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14
25 t/m 28 juni 2018
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

Verloskundige zorg

Rondleidingen door het Rosarium |
Rozenopera | snijrozenshow in het Kasteel |
workshop corsages maken | informatie en
demonstraties door rozenexperts.

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
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Kijk voor meer informatie op:

www.kasteeltuinen.nl

HORST

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

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

WWW.SUPERKEUKENS.NL

compleet met koelkast, oven, vaatwasser, inductiekookplaat,
afzuigkap, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

Moderne, greeploze keuken in matzwart 310 x 247 cm

Elias

stĳlvol uiterlĳk met praktische indeling 285 x 185 cm

€ 7499,-

Trent

€ 3999,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

