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Blauwe bes in beweging
Heel Nederland stond in het weekend van vrijdag 13 en zaterdag 14 juli in het teken van de opening van het blauwe bessenseizoen. Met als thema ‘Blauwe bes in
beweging’ ging dit gepaard met diverse festiviteiten bij zeventien deelnemende telers door Nederland en België. Zo ook in Broekhuizen, America en Melderslo.
Lees verder op pagina 05

Verkeersveiligheid

College gaat akkoord met voorstel extra
lichtmast Kronenberg
Er komt één extra lichtmast op de kruising Blaktdijk en Hoogbroek in Kronenberg. Dat laat het College van Burgermeesters en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas in
een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad weten.
Deze kruising kwam ter sprake
tijdens de raadsvergadering van
21 november 2017. De fracties
Essentie, PvdA en D66 benoemden
toen verschillende verkeersonveilige
situaties wat betreft openbare verlichting op het stuk Kronenbergweg
en Reindonkerweg. Zij hadden een
knelpunteninventarisatie opgesteld,
waarbij ze hebben gekeken naar
concrete situaties waar de verkeersveiligheid echt in het geding komt

door het ontbreken van openbare
verlichting. Vooral verkeerspunten
waar veel school-thuis fietsverkeer
voorbij komt, moeten bekeken worden. Concreet werd de Blaktdijk in
Kronenberg genoemd, en met name
het ontbreken van een lichtmast op
de kruising met de Hoogbeek.
Op de Blaktdijk staat alleen verlichting als oriëntatieverlichting,
maar op de aangegeven kruising
ontbreekt deze. Het college geeft aan

dat er in een eerder stadium al een
inventarisatie is aangeboden, waarbij de mogelijke uitbreiding van de
openbare verlichting over de hele
gemeente bekeken is. Hierbij is er
naar verschillende situaties gekeken en zijn er prioriteiten gesteld in
de straatverlichting. “Momenteel is
er geen aanleiding deze inventarisatie opnieuw uit te voeren. In de
meerjarenbegroting is géén rekening
gehouden met dergelijke grootscha-

lige uitbreidingen van de openbare
verlichting”, laat het college in de RIB
weten.
Wel is er in het beleidsplan
Openbare Verlichting een bedrag van
18.000 euro opgenomen voor kleinschalige incidentele uitbreidingen,
om te voorkomen dat er donkere
plekken blijven bestaan, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
College: “Uiteraard kunnen incidentele specifieke verzoeken voor uit-

breiding van openbare verlichting in
behandeling worden genomen en
deze worden dan getoetst aan de
uitgangspunten van het beleidsplan
openbare verlichting.” De situatie op
de kruising Blaktdijk en Hoogbroek
in Kronenberg voldoet aan de uitgangspunten van dit beleidsplan en
zodoende wordt er één lichtmast
bijgeplaatst, wat dus uit dat beschikbare budget voor openbare verlichting betaald wordt.
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Een kookboek om mensen met elkaar in
contact te brengen
Anne van der Hulst (20) uit Sevenum heeft voor haar stage een kookboek gemaakt genaamd ‘Einstein Kookt’ met verhalen, recepten en foto’s
van vluchtelingen, buurtbewoners en betrokkenen van AZC Einsteindreef
in Utrecht.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlage:
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 en
Reggy Hermans
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Ze studeert Culturele en
Maatschappelijke Vorming aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Voor het derde jaar zocht ze een stageplaats die zich richt op interculturele
doelgroepen. Deze stage vond ze bij
de stichting ‘Welkom in Utrecht’, een
stichting die valt onder het project
‘Plan Einstein’.
Plan Einstein wil vluchtelingen,
jongeren, buurtbewoners en andere
mensen met elkaar in contact brengen. Het is een locatie waar vluchtelingen en jongeren onder één dak
wonen midden in de Utrechtse wijk
Overvecht. Stichting ‘Welkom in
Utrecht’ zorgt er voor dat mensen met
elkaar in contact komen. Iedereen kan
zich hier voor opgeven en kan daarna
gekoppeld worden aan een vluchteling. “Een vluchteling kan een probleem hebben, bijvoorbeeld moeten
verhuizen, maar geen vervoer hebben. ‘Welkom in Utrecht’ gaat dan
op zoek naar personen die hiermee
willen helpen,” vertelt Anne. Om ook
de omwonenden van het AZC kennis te laten maken met het project,
heeft Anne het kookboekje bedacht.
“Buurtbewoners weten vaak niet
wat er speelt in zo’n asielzoekerscentrum. Dat snap ik ook goed. Je loopt
ook niet zo gemakkelijk naar binnen voor een kopje koffie. Maar daar
zou ik graag verandering in brengen.
Misschien willen mensen na het lezen
van mijn boek wel samen met vluchtelingen koken en eten.”
Nadat het idee voor het boek er
was, ging ze op zoek naar mensen
die mee wilden werken. Ze had flyers gemaakt en opgehangen en ze
had mensen persoonlijk benaderd.

Uiteindelijk was ze erg tevreden over
de aanmeldingen. “Eerlijk gezegd
verwachtte ik dat er veel 50-plus
vrouwen van dezelfde afkomst op af
zouden komen. In de praktijk viel dit
reuze mee. De koks uit het kookboek
zijn allemaal even uniek. Qua cultuur,
verhaal, recept en toekomstdroom.”
Een maand lang ging Anne langs bij
de koks. Vaak werd ze uitgenodigd om
te blijven eten. “Bij één gezin ben ik
van half 2 tot half 8 geweest. Ik moet
eerlijk zeggen dat ik dat in eerste
instantie wel lastig vond. Vaak had ik
diezelfde dag nog van alles gepland,
maar ging dat ineens niet meer
door. Achteraf vond ik deze instelling wel grappig, want deze is typisch

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

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.

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

een boekje werd met verhalen van
echte mensen, mensen met een boodschap en een lekker recept. “Ik hoop
dat na het lezen van mijn kookboek
mensen zien dat vluchtelingen ook
gewoon mensen zijn. Dan mag je nog
steeds denken wat je denkt, of vinden
wat je vindt. Maar dan is die mening
misschien gebaseerd op meer dan
alleen de term vluchteling.” Het leukste van deze hele ervaring blijft Anne
toch de mensen vinden. “Ik heb allerlei nieuwe mensen leren kennen, die
zich voor me hebben opengesteld.
Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen
doen en ik hoop dat er veel mensen
plezier van kunnen hebben.”
(Foto: Martijn Schoeber)

PUZZEL

AUTOMOBIELBEDRIJF

www.peetenmobiel.nl
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.

Nederlands. De dingen die ik als normaal beschouw horen gewoon bij de
Nederlandse cultuur.”
Tijdens de gesprekken met de koks
heeft Anne allerlei mensen leren kennen. Met sommigen praatte ze over
alledaagse onderwerpen, maar ook de
zin van het leven kwam soms voorbij. “Het is ontzettend mooi hoe verschillend iedereen in het leven staat.
Vaak kwamen de mensen met verhalen die ik helemaal niet zag aankomen, zoals een Afghaanse jongen die
graag president wil worden. Toen ik
bij de mensen langskwam wist ik dit
nog helemaal niet. Dit soort verhalen
maken de ontmoetingen speciaal.”
Anne vond het belangrijk dat het

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

7
3
3

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Open: dinsdag
t/m 1
vrijdag
(PER
JULI)10.00 - 17.00
dinsdag
t/m- vrijdag
zaterdag
10.00
16.0010.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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volgende week
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Zonnepanelen op de
Torrekoel
Op het dak van gemeenschapshuis de Torrekoel en de gymzaal in Kronenberg zijn onlangs 214 zonnepanelen
geplaatst. Hiermee is een volgende stap gezet in de verduurzaming van het gemeenschapshuis.

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
21 juli 2018

4 hamburgers en
4 barbecueworsten € 7,50

2 gebraden kippenpoten € 2,50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Enkele jaren geleden zijn de
zalen al voorzien van energiezuinige
TL-lampen. “Een grote klus, vooral
omdat we dit zoveel mogelijk zelf
hebben gedaan”, vertelt Hay Sijbers
die als bestuurslid van het gemeenschapshuis samen met een zestal
vrijwilligers in vijf dagen tijd de
panelen op het dak plaatsten.

“Met deze 214 panelen kunnen we
naar verwachting 65.000 kWh per
jaar opwekken. Dat is niet voldoende
om het totale verbruik van zo’n
100.000 kWh af te dekken. Toch zijn
we er als bestuur trots op met de
installatie van deze 214 panelen een
bijdrage te leveren aan het streven
om Kronenberg in 2030 energieneu-

traal te laten zijn”, aldus Sijbers.
Een verder afwerking van het
project kwam in de vorm van onder
andere een display in de foyer
waarop bezoekers precies kunnen
zien wat er op dat moment in totaal
opgewekt wordt aan kWh en hoeveel minder CO2 er daardoor uitgestoten is.

Zomermenu

Verduurzaming

Voorgerechten

Gemeente stelt subsidie
beschikbaar voor accommodaties
De gemeente Horst aan de Maas stelt 900.000 euro beschikbaar voor het verduurzamen en toegankelijk
maken van maatschappelijke accommodaties in de gemeente. Verenigingen en stichtingen kunnen aanspraak
maken op een bijdrage van maximaal 30.000 euro per aanvraag.
De gemeente vindt het belangrijk
dat de maatschappelijke accommodaties in Horst aan de Maas toegankelijk, toekomstbestendig en goed
onderhouden zijn. Hierbij wil ze
verenigingen en stichtingen ondersteunen bij het verduurzamen van
hun gebouwen. Wethouder Han
Geurts vertelt hier over: “De maatschappelijke accommodaties willen

www.coppens.keurslager.nl

vaak wel, maar hebben meestal niet
de mogelijkheid om forse investeringen te doen. Op deze manier kunnen
ze een bijdrage leveren aan onze
gezamenlijke klimaatopgave. De combinatie van het toegankelijk maken
én het verlagen van de jaarlijkse
energienota draagt daarnaast ook nog
eens bij aan het realiseren van toekomstbestendige accommodaties.”

De belangrijkste voorwaarde
om in aanmerking te komen voor
subsidie is dat het gebouw voor
iedereen toegankelijk is. Als de
maatregelen die genomen worden
met de subsidie er daarnaast
voor zorgen dat een gebouw
energieneutraal wordt, is er
maximaal 30.000 euro per aanvraag
beschikbaar.

Soepen

Zomerse groentensoep / Tomaten- paprikasoep
Hoofdgerechten

Brochette (spies van bavette) / Coq au vin
(knapperige kip in traditionele Franse rode wijn saus)
Desserts

Crème brûlée / Koffie of thee compleet

€2

3 gangen soep
€ 24,50
3 gangen voorgerecht € 27,4 gangen
€ 29,50

#

Brand op de Zeesweg
in Sevenum

Quiche Lorraine / Garnalenkroketjes

Moss 1,50
e
saus len met
jes, f
en sa riet
lade

...nog maar 6 weken ...Aardbeienland

In een champignonkwekerij aan de Zeesweg in Sevenum is donderdag 12 juli rond 14.20 uur een brand
geconstateerd door de huurder van het pand. De brandweer werd gealarmeerd. Er zijn geen gewonden gevallen
en er zijn geen schadelijke stoffen vrij gekomen.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

EN BIJ AANKOOP VAN EEN EMMER
SLECHTS € 2,50 ENTREE P.P.
zonder extra’s, maximaal 4 personen en niet geldig i.c.m. andere acties

De brand is in één van de cellen
van de champignonkwekerij ontstaan
en is van daaruit doorgeslagen naar
een tweede cel. Er was niemand
aanwezig in de cellen en omwonen-

den hebben geen gevaar gelopen.
De Zeesweg was tijdelijk afgesloten
door de politie uit veiligheid en om
een goede toegang van de voor de
hulpdiensten te garanderen.

Rond 15.00 uur was de brand onder
controle en om 15.30 uur werd het
sein ‘brand meester’ gegeven. De oorzaak van de brand en de hoogte van
de schade zijn niet bekend.

#

OP 20, 21 EN 22 JULI, TUSSEN 12.00 EN 16.30 UUR
ZELF PLUKKEN, EEN HELE EMMER (5 LT) VOL VOOR € 7,50
HET ZELFPLUKKEN IS EEN ONDERDEEL VAN HET PARK, ECHTER
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Moeder zijn is alles geven,
zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
alles...en tevreden sterven.
Op dinsdag 10 juli 2018 overleed in de leeftijd van 83 jaar

Truus Coumans - Nooijen
echtgenote van

Theo Coumans †
Mam en oma van
Hans †
Pieter en Jolanda
Jelle en Elle
Siem
Bo

“D’n tiëd haalde ôs in”
Samen is niet meer, mijn maatje en onze pap is overleden.

Huub Cuppen
Hij is 66 jaar geworden.
lieve man van

Jeanny Cuppen-Janssen

Geboren op
14 juli 2018

Tygo
Zoontje en broertje van:
Bas Moen en
Mieke Jenniskens
Yara
St. Jansstraat 8
5964 AC Meterik

pap van
Rob & Katharina
Hans
Familie Cuppen
Familie Janssen

Correspondentieadres:
Groenewoudstraat 27, 5961 VD Horst
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 14 juli
in de kapel van La Providence, Grubbenvorst.
Aansluitend hebben we mam te ruste gelegd bij pap
op de algemene begraafplaats van Horst.

Horst, 11 juli 2018
Schoolstraat 31
5961 EG Horst

Een bijzonder woord van dank ook aan de medewerkers van La
Providence, afdeling Driesprong voor de liefdevolle verzorging.

Verslagen
Niet te bevatten dat wij zo snel afscheid hebben
moeten nemen van onze vriend

Zo ineens weg…
Op de plek waar hij het liefste was, volop genietend van
het leven, is mijn rots in de branding, onze lieve pap en
super opa zomaar van ons weggevlogen

Ruud van der Beele

Huub Cuppen
Jeanne en kinderen, heel veel sterkte. We zijn er voor jullie.
De kammeruij:
Henk en Riek, Hay en Nellie, Toos, Harry † en Marjolein, Joep
en Berthie, Peter en Marian, Jac en Nel, Leo †

16 juli 2018
Dankbetuiging

echtgenoot van

Willy van der Beele - Arts
Miriam en André †
Jordi
Annick
Ramon
Jenna en Damian
Yvonne en Rogier
Sid
Dio

Graag willen wij u heel hartelijk bedanken voor uw medeleven
na het overlijden van mijn lieve vrouw, ôs moek en oma

Gerda Beerkens-Jenniskens
Aangezien het voor ons onmogelijk is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij op deze wijze onze oprechte dank voor
de belangstelling die wij van u mochten ontvangen.
Harrie (Hay) Beerkens
kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 25 augustus
om 17.30 uur in de parochiekerk van de H. Oda te Melderslo.

De Drink 38
5961 RA Horst
We nodigen u uit voor een laatste samenzijn
met Ruud in Zaal ’t Veule, Veulenseweg 49 in Veulen
op zaterdag 21 juli om 10.00 uur.
Aansluitend brengen we Ruud in besloten kring
naar het crematorium.

Dag en nacht bereikbaar

Geboren

Teun
8 juli 2018
Zoon van
Peter van de Ligt
en Debbie van der Zanden
Lisdodde 9
5966 TG America

We hebben dinsdag 17 juli afscheid genomen van Huub
in crematorium Boschhuizen.

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle steun
en medeleven in welke vorm dan ook.

22 februari 1941

Welkom lief ventje!

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

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

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.
Zoete kersen en morellen plukken.
Zelfpluk kersen € 2,-/kg; morellen
€ 1,-/kg. Van Lankveld Tienraijseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.
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.
Kantoorruimte in Horst-centum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,00,
div. afmetingen, tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Verse bramen en frambozen!
Verse frambozen, bramen, rode en
blauwe bessen van de teler! Malina
Fruits, Tongerloseweg 11, Hegelsom,
06 16 04 23 57. Ma-zo geopend!
Te huur opslagruimtes in Melderslo,
170 m2 (6 x 28m), hoogte 4m,
vorstvrij, verhard buitenterrein,
heftruck aanwezig. Tel. 06 12 84 75 92.
Te koop zonnebloemen en
koffieboeketjes a € 2,-. Veldboeketten
op bestelling. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Personeel gevraagd:
rozenoculeerders en binders. J. Geurts
Lottum tel. 06 28 12 24 01.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. snijbonen, snoep- en
soeptomaten, komkommers, courgette,
pepers, frambozen, perziken, pruimen
enz. Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop BBQ pakketten.
Te koop BBQ en vlees pakketten
van onze scharrelvarkens. Het vlees
is vacuüm verpakt en ingevroren.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.

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

www.theoarts.com

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

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

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te huur gezocht
(evt. tijdelijk) voor 2 dames: kleine
woning of appartement in Horst of
Sevenum. Tel. 06 20 73 41 59.
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Blauwe bes in beweging

Bestuurder vlucht

Zwaar ongeval
Hofweg in America
Op de Hofweg in America is op zaterdag 14 juli rond 19.00 uur een
49-jarige man tegen een boom aangereden. Na het ongeluk verliet de
man de auto en liet hierbij twee ernstig gewonde mensen in de auto
achter. De man is dezelfde avond rond 21.30 uur gevonden in een
nabijgelegen maisperceel, zo laat de politie weten.
De politie is de weggelopen
bestuurder weer op het spoor
gekomen na de inzet van een
politiehond, politiehelikopter en
oplettende burgers. “Deze leek niet
ernstig gewond, is aangehouden
met behulp van een politiehond en
naar het ziekenhuis vervoerd ter
controle”, zo laat de politie in een
bericht op Facebook weten.
Uit onderzoek is gebleken dat

de man onder invloed van alcohol
was. De man is aangehouden als
verdachte in de zaak.
In de auto zelf zaten nog twee
personen bekneld. Een 43-jarige
vrouw is per traumahelikoter naar
Nijmegen gebracht. Een 35-jarige
man is per ambulance naar
Nijmegen gebracht. Over de aard
van de verwondingen is geen informatie beschikbaar.

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
Verantwoordelijk voor de festiviteiten dit weekend is het Blauwe
Bessen Platform; een collectief van
blauwebessentelers uit Nederland,
België en Duitsland die onder de noemer ‘Simply The Bes’ de blauwe bes
willen promoten. Het evenement werd
voor de eerste keer gehouden en in de
gemeente Horst aan de Maas waren
er vier bedrijven die hier aan meededen: Blauwebessenland en Handje
Gezond in America, Douven blauwe
bessen in Melderslo en Hayberries in
Broekhuizen. Met het thema ‘Blauwe
bes in beweging’ wil de organisatie de
koppeling leggen tussen blauwe bessen en een gezonde leefstijl waarin
voeding en beweging belangrijk zijn.
Op vrijdag 13 juli vond de opening
plaats, waarbij verschillende betrokken partijen binnen dit thema een
korte presentatie gaven. Frans Pollux
was deze dag verantwoordelijk om er
voor te zorgen dat dit in goede banen
geleid werd en complimenteert in
zijn openingswoord de slogan ‘Simply
The Bes’, waarna hij vraagt wie dat
bedacht heeft. Een antwoord komt uit
de zaal: “Dat is vanuit een reclamebureau en telers samen voortgekomen.”

Blauwe bessen
platform
Eerste spreker is Erik van de Vin,
projectleider bij het blauwe bessen

platform, die aangeeft dat ze als doelstelling hebben om kennis en informatie te delen over de blauwe bessen.
“Behalve dat blauwe bessen lekker
zijn, zijn ze ook ontzettend gezond”,
vertelt Van de Vin. “Ze beschikken over
een groot aantal antioxidanten die
bijvoorbeeld niet alleen van belang
zijn om de effecten van veroudering
te verminderen, maar ook beschermen tegen de beschadigende werking van cholesterol in het lichaam.
Met dit evenement willen we aandacht genereren voor de gezondheidsvoordelen. De bedoeling is ook dat dit
een jaarlijks terugkerend evenement
wordt.” Gedeputeerde van de Provincie
Limburg, Hubert Mackus, was ook aanwezig en benadrukt het belang van de
samenwerking zoeken met andere sectoren. “Als de samenwerking gezocht
wordt met andere sectoren, geeft dit
de telers een beter toekomstperspectief. Dus niet alleen als blauw bes bij
het zachtfruit blijven, maar ook andere
soorten opzoeken. Wij als Provincie stimuleren dit”, aldus Mackus.

‘Effect is op
iedereen anders’
Hierna volgde een presentatie
van Koen Venema, die vanuit de universiteit uit Maastricht op een campus in Venlo op het Floriadeterrein
heeft gezeten. Hij is gespecialiseerd

Dode bij ongeluk
Venrayseweg Horst
Op de Venrayseweg in Horst is in de nacht van zaterdag 14 op
zondag 15 juli een auto in de berm tegen een boom terechtgekomen.
Een 17-jarig meisje uit Venlo is hierbij overleden. De drie andere inzittenden raakten gewond, zo laat de politie weten.
De auto belandde in de berm
nadat de 19-jarige bestuurder uit
Venray de macht over het stuur
verloor. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis in Venlo
gebracht. De twee andere inzittenden, een 17- en een 19-jarige jongen

uit Venray raakten ook gewond.
De 17-jarige jongen is met ernstig
letsel naar Nijmegen gebracht.
De andere jongen is per ambulance
naar het ziekenhuis in Venlo
gebracht. Een traumahelikopter
verleende medische bijstand.

in darmmicrobiologie en helpt bedrijven bij het ontwikkelen van gezonde
voeding. Samen met Erik van de Vin is
hij een onderzoek aangegaan naar de
gezondheidseffecten van de blauwe
bes. Venema: “Blauwe bessen hebben
een krachtige activiteit van antioxidanten die in het menselijk lichaam
helpen vrije radicalen te neutraliseren.
In de schil van de bes zit een verdedigingsmechanisme dat ons juist helpt.
Denk hierbij aan de spijsvertering,
gewichtsproblemen, diabetes, harten vaatziekten, het verminderen van
ontstekingen en het vertragen van de
groei van tumoren.” Na een vraag van
Frans Pollux of ze bij ieder mensen
hetzelfde effect hebben, is hij eerlijk in het feit dat dit voor ieder mens
anders uit pakt. “Ieder mens heeft
een andere darmflora en –fauna, dus
het effect is ook op iedereen anders.
We kunnen echter wel stellen dat het
gezond is om ieder dag een handvol
blauwe bessen te eten.”

Telers open voor
bezoekers
Op de zaterdag openden 17 telers
door heel Nederland hun deuren
voor bezoekers, waaronder de eerder
genoemde vier telers uit Horst aan de
Maas. Overal konden bezoekers een
rondleiding krijgen door het bedrijf en
door de velden en werden er diverse
activiteiten georganiseerd, zoals
demonstraties van pluk- en oogstmachines, diverse stands, live cooking,
zelfpluk en proeverijen. Ook konden er
diverse producten met blauwe bessen
gekocht worden. Daarnaast werd er
een koppeling gemaakt met de Open
Imkerijdag, die op dezelfde dag plaatsvond. Joop Dahm van het blauwe
bessen platform legt uit: “Wil je het
als teler goed doen, dan heb je bijen
nodig. Dat is een soort verzekering
op een optimale bestuiving van de
plantage. Daarnaast moet er ook veel
meer natuur in de vorm van een bloemenrand ingezet worden rondom de
plantage, die insecten aantrekt ten
goede van de plantage. Hoe productiever de bijen worden, des te meer
stuifmeel ze verplaatsen en des te
beter de oogst.”

077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

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

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

Zondag 26 augustus 09.30 - 15.30 uur

oldtimerbeurs
VOOR BROMMERS EN ONDERDELEN

Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
en!
alleen marktkram

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Te koop: 2x2 zitsbanken.
Merk: Stressless, i.z.g.s. Leer, kleur
bruin. Afm. bxhxd: 140x104x50 cm.
Verstelbare rugleuning. Vraagprijs:
€ 500,00 Tel. 077 467 26 55.

In een bescheiden mens
schuilt vaak een krachtig persoon
Dankbaar voor haar vele goede zorgen nemen wij,
elf dagen na het overlijden van ózze pap,
afscheid van ôs lieve moeke, trotse oma en omi

Te koop SDS Ommen dakpanplaten,
3,8 x 1 meter. Tel. 077 398 83 84.

Gerrie

Jo Smulders - Verdellen
† 17 juli 2018

* 22 januari 1931
echtgenote van

Jac Smulders † 6 juli 2018
Venray,

Horst,

Gertie en Jos
Anouk en Micha
Aukje en Joep, Sep
Joris

Venray,

Jan en Chris
Lisanne en Rémon
Marly en Ralph
Lenny

Sevenum, Tineke en Wichard
Sjuul
Sjors

Panningen, Annemie en Leon
Fenne
Kim en Bart
Jeroen en Marloes

Hennie en Peter
Jop
Daan
Mees en Michelle

Maasbree, Hans en Marian
Esli en Sjoerd
Stan
Luca

Venrayseweg 102, 5961 AJ Horst
We nemen afscheid van ôs moeke op zaterdag 21 juli om
10.30 uur tijdens de uitvaartdienst in de H. Lambertuskerk aan
het St. Lambertusplein te Horst.
Aansluitend begeleiden wij moeke naar haar laatste rustplaats
bij pap op de begraafplaats, Deken Creemersstraat 36 te Horst.
Mochten wij vergeten zijn iemand persoonlijk te berichten,
gelieve dan deze advertentie als kennisgeving te beschouwen.

“Alles waar ik in geloof is liefde.
Liefde is aanwezig in overvloed.
Liefde is overal en voor iedereen.”
“Wat heb jij kleurrijk geleefd en wat zijn wij blij dat we daar een
deel van mochten zijn. Als wij aan jou denken zullen we dat met
heel veel plezier en liefde doen. Wij gaan je heel erg missen mijn
lieve man, onze papa en blauwebessenopa.”

van den

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

Gerard Reijnders
1951 - 2018
Echtgenoot van

Nellie Reijnders - van der Sterren
Venray: Marieke & Niels, Lisa, Fenne, Sophie
Wanssum: Gertjan & Claartje
Houten: Pieter & Cynthia
Eindhoven: Annelie

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

Venray, 14 juli 2018
Correspondentieadres: Langeweg 115, 5801 XW Venray
De Dienst van het Woord vindt plaats op zaterdag 21 juli om 13.30 uur
in de St. Petrus’ Bandenkerk, Mgr. Goumansplein 1 te Venray.
De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats.

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

HALLO in Zwitserland HALLO in Boston
Hay en Margareth Geurts uit America waren samen met Stef en
Nelly Dekker uit Hegelsom op vakantie in Zwitserland. Daar waren
zij in de tweede helft van juni in het kanton Graubunden, waar zij
onder andere een tocht maakten via diverse passen. Zo ook op de
Gotthard-pass. Eenmaal boven aangekomen, namen ze een
momentje om even op adem te komen met de HALLO.

Robert van Rens uit Sevenum is onlangs met zijn collega Vincent Verstappen uit Meerlo
naar de P&G – Gillette fabriek in Andover (Verenigde Staten, Massachusetts geweest. Ze waren
daar vanuit hun werk voor de inbedrijfname van een menginstallatie. Tijdens hun verblijf
brachten ze ook een bezoek aan de stad Boston, waar ze een foto met de HALLO hebben
gemaakt in het Prudential Center. Op de achtergrond is het honkbalstadion van de Boston Red
Sox te zien.
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Yad Vashem onderscheiding
voor echtpaar uit Meerlo
In het Joods Historisch Museum in Den Haag heeft Piet Peters op maandag 9 juli de Yad Vashem onderscheiding in ontvangst mogen nemen namens zijn ouders Hein en Grada Peters uit Meerlo. Dit is een onderscheiding
die wordt uitgereikt aan mensen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet om hun Joodse medemens te redden.

steund door twee Israëlische meiden.
“Ze brachten allebei een toepasselijk
Israelisch lied ten gehore. Wij vonden
het prachtig om te zien hoe deze meiden betrokken waren bij het moment.”
Ook Rob Oudkerk, zoon van een van de
onderduikers in het huis van Hein en
Grada hield een toespraak.

Vanuit Amsterdam
contacten met Limburg

Hein en Grada Peters met hun kinderen. Van links naar rechts:
Piet, Joke, Ineke, Marie Jose, Sraar en Wilbert
De onderscheiding werd uitgereikt
aan Hein en Grada Peters voor het feit
dat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog
Joodse onderduikers hebben opgevangen. Twee van deze onderduikers,
Sonja en Arie Ossendrijver-de Vries,
hebben een heel aantal jaren geleden
een brief geschreven naar de organisatie achter de onderscheiding over de
tijd dat ze ondergedoken zaten.
“Onlangs heeft de organisatie oude

brieven teruggehaald en zo zijn ze
uiteindelijk na zoveel jaren toch nog bij
mijn ouders uitgekomen”, vertelt Piet.
Piet woont zelf ondertussen al veertig
jaar in Losser, een plaatsje bij Enschede
in Overijssel.

‘Erg indrukwekkend’
De uitreiking van de Yad Vashemonderscheiding was voor de familie Peters erg indrukwekkend.

TOTALE MAGAZIJN
LEEGVERKOOP

“Mijn ouders zijn er helaas niet meer,
maar toch waren er drie generaties aan familieleden bij de uitreiking. Vooral voor de jongsten was
het indrukwekkend om te horen
hoe het vroeger tijdens de Tweede
Wereldoorlog gegaan is bij mijn ouders
in huis”, vertelt Piet. De uitreiking
begon met een inleiding, waarna meteen de toespraak van Piet zelf volgde.
De uitreiking werd muzikaal onder-

Ondanks het feit dat zijn ouders de
onderscheiding zelf niet meer in ontvangst kunnen nemen, is Piet erg trots
op hetgeen wat zijn ouders tijdens de
Tweede Wereldoorlog gedaan hebben.
“Het begon toen Hanna van der Voort
uit Tienray in het voorjaar van 1944
bij mijn ouders aanklopte. Zij kwam
met de vraag of een jong Joods stel
bij mijn ouders onder mocht duiken.
Mijn ouders voelden dat dit hun plicht
was en zo kwamen Sonja en Arie
Ossendrijver-de Vries bij mijn ouders
in huis wonen.” Hoe Hanna bij zijn
ouders terecht is gekomen, weet Piet
niet meer precies. “Ik weet wel dat er
vanuit Amsterdam contacten waren
met Limburg. Mijn ouders woonden
in Meerlo in aan de Dorpbroekstraat,
een rustige straat met buren op 100
meter afstand. Ik denk dat deze rust
de reden is geweest dat Hanna het
huis van mijn ouders heeft uitgekozen.” Enkele weken later kwam er
nog iemand uit Amsterdam bij Hein
en Grada onderduiken. “Dat was Virrie
Cohen (moeder van Rob Oudkerk, red.).
Voor de buitenwereld kwam zij bij ons
als gezinsverzorgster voor de twee kinderen die mijn ouders toen al hadden.

Helaas moest zij na zes weken alweer
weg, omdat de Engelsen dichtbij kwamen. Virrie sliep met Sonja en Arie in
één bed, en dat kon natuurlijk niet in
die tijd”, vertelt Piet.
Met de zoon van Virrie Cohen,
Rob Oudkerk, heeft de familie Peters
nog contact. Met de familie van Sonja
en Arie is dat helaas anders afgelopen.
“Sonja en Arie zijn tijdens de Tweede
Wereldoorlog al hun familieleden
kwijtgeraakt en zijn zelf ook kinderloos
gebleven. Sonja en Arie hebben altijd
een zeer goed contact met onze familie
onderhouden. Ze waren uiteraard ontzettend dankbaar voor wat onze ouders
voor hen gedaan hadden. Ze hoorden
echt bij onze familie. We noemden hen
ook tante Sonja en oom Arie. Na de
oorlog kwamen ze regelmatig bij ons
op bezoek en dan werden ze opgevangen in de allermooiste kamer van
het huis.” Inmiddels zijn ook Sonja en
Arie overleden en moeten de families
het doen met de verhalen van vroeger. “Zelf hebben wij weinig tot niets
meegemaakt van de tijd dat onze
ouders Joodse onderduikers in huis
hadden. Ik zelf werd in 1945 geboren,
vlak na de oorlog. Mijn twee oudste
zussen zijn tijdens de oorlog geboren,
maar weten daar ook niets meer van.”
Daarom vindt Piet het fijn dat er nu
erkenning komt voor hetgeen wat zijn
ouders hebben gedaan. “Zelf zouden ze
de onderscheiding waarschijnlijk niet
aangenomen hebben aannemen, daarvoor waren ze te bescheiden. Maar wij
als familie zijn erg trots op hen en we
vinden het meer dan verdiend dat zij
nu deze onderscheiding hebben gekregen.”
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ELK 2E
ARTIKEL 1 EURO
TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.
KORTINGEN TOT 70%
Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

WWW.ROZENDORP.NL

ROZENDORP LOTTUM
FACEBOOK.COM/ROZENDORP

INSTAGRAM.COM/ROZENDORPLOTTUM
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www.TipHorstaandeMaas.nl

Politiecapaciteit in Limburg
Van de inwoners van Horst aan de Maas vindt 53 procent dat de kwaliteit van agenten belangrijker is dan de kwantiteit. Daar is 17 procent
het niet mee eens en stelt dat het andersom hoort te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

In juni werd er bekendgemaakt dat er van
de 1.100 extra beschikbare politiemensen in
Nederland, 32 extra agenten worden ingezet
in heel Limburg. Verschillende gemeenten in
Limburg hebben hier teleurgesteld op gereageerd en gaan hun krachten bundelen om
hier meer uit te halen. Uit merendeel van de
reacties blijkt echter wel dat mensen vooral
waarde hechten aan de kwaliteit. “Als agenten
langs een parkeerverbod rijden waar auto’s
staan, maar doen of ze dit niet zien, heeft de
beschikking over meer agenten geen zin”,
is één van de reacties. Daarbij wordt dan wel
weer door velen de kanttekening gemaakt,
dat de kwaliteit achteruit gaat als de werkdruk
te hoog wordt als gevolg van onderbezetting.
“Dat neemt niet weg dat agenten ook maar
mensen zijn, die geen 24 uur per dag inge-

Inwonerspanel

1.672 leden

weet niet
oneens 2%
17%
eens
neutraal
53%
28%

‘De kwaliteit is belangrijker
dan de kwantiteit’

ook handhavers zijn. Iedereen parkeert waar
zet kunnen worden”, of weer iemand anders:
“Als je de kwantiteit niet hebt, zal de kwaliteit die maar wil, omdat ze weten dat ze toch niet
gecontroleerd worden.” Voor 12 procent van
ook niet boven komen drijven.”
de stemmers hoeft er niet
In opvolging daarvan
meer blauw op straat.
laat 61 procent weten
“In mijn dorp waar ik
graag meer politie op
‘Kwaliteit met onvoldoende
woon, gebeurt nooit wat.
straat te willen zien in de
mensen werkt ook niet’
Ik hoor nooit iets over crigemeente. “Er zijn regels
genoeg, maar aan handminaliteit”, is het geluid
‘De kwaliteit zie je niet aan
dat daar mee gepaard
having ontbreekt het”,
de buitenkant’
gaat.
zegt de een die graag
‘De politieman moet
TipHorstaandeMaas
meer blauw op straat
zijn vak ook kennen ‘
is een samenwerkings
ziet en een ander vult dit
verband tussen
aan met: “Zichtbaarheid
HALLO Horst aan de
werkt preventief en verMaas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
groot het gevoel van veiligheid.” Er gaan ook
geluiden op die laten weten dat het niet per sé of aanmelden voor de volgende enquête,
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
politieagenten zelf hoeft te zijn: “Het mogen

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

Bouwvak aktie 23 juli t/m 18 augustus 2018

Horsterweg 42 5975 NB Sevenum
077 4671406 - sevenum@hubo.nl
sevenum.hubo.nl

20% korting op alle
Sikkens en Wijzonol
menglakken
Kijk voor de overige voorwaarden op www.hubo.nl

Bijvoorbeeld op:

Tekorten op de Noord-Limburgse arbeidsmarkt
Veel ondernemers hebben aangegeven vacatures niet meer gevuld te krijgen. Dit blijkt uit onderzoek dat
gedaan is door Limburgse instanties naar de tekorten op de arbeidsmarkt.
Werkgroep onderwijs NoordLimburg van de Limburgse Werkgevers
Vereniging (LWV) heeft enkele
maanden geleden samen met het
Werkgevers Service Punt en
Techniekketen Noord-Limburg een
onderzoek gehouden onder ondernemers in de regio over de tekorten op
de arbeidsmarkt. In totaal hebben 130
bedrijven deze enquête ingevuld. De
drie bedrijfstakken industrie (28
procent), logistiek (18 procent) en
bouwnijverheid (11 procent) waren
het best vertegenwoordigd in het
onderzoek. In totaal vertegenwoordigen de deelnemende bedrijven 7.626
medewerkers.

De deelnemende bedrijven geven
aan behoefte te hebben aan een
hoger kennisniveau. De verwachting
is dat er in de komende tien jaar een
groep medewerkers met pensioen
gaat, waarvan 28 procent hbo- of
academisch geschoold is. Daar tegenover staan nieuwe vacatures in de
komende vijf jaar, waarvan 36 procent op hbo- of academisch niveau
zijn. Er is een toename van opleidingsniveau te zien in de komende vijf
tot tien jaar. Kennis die de bedrijven
nu missen bij jonge werknemers zijn
basisvaardigheden technische werkzaamheden zoals tekeningen lezen,
3D-tekenen en onderhoudstech-

niek. Daarnaast zijn ook softskills als
intrinsieke motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en een hands-on
mentaliteit van belang, zo blijkt uit dit
onderzoek.
Ondernemers maken steeds minder gebruik van uitzendbureaus, maar
werven nieuw personeel steeds vaker
zelf via social media of hun eigen netwerk. Indien de vacatures niet op deze
weg ingevuld kunnen worden, wordt
er binnen een bedrijf geschoven met
medewerkers of wordt het werk uitbesteed. Omscholing van medewerkers
wordt maar door een klein gedeelte
van de respondenten aangegeven
gebruikt te worden. Dit is ook iets wat

de uitzendbureaus in de gemeente
Horst aan de Maas merken. “Wij merken zeker dat het de afgelopen jaren
heel erg krap is geworden binnen de
arbeidsmarkt”, vertelt Sabrina Snellen
van AB Werkt in Horst. “Ons bedrijf
richt zich vooral op de agrarische
sector en wij merken wel dat als je
mensen de keuze geeft om bijvoorbeeld in een magazijn te werken of op
het veld, ze dan toch voor het magazijn kiezen”, aldus Snellen.
Ook Arjan Schiebroek van SunPower uit Tienray kan dit beamen.
“Wij merken al enige tijd dat er sprake
is van schaarste op de arbeidsmarkt”,
geeft hij aan. “De vergrijzing en ontgroening komen in een stroomversnelling door de toenemende economie.
Zowel binnen de marktsegmenten

van de agro als de techniek zijn er
tekorten. Dit geldt voor de doelgroep
Nederlandse en Europese arbeidskrachten.” Techniek en procesindustrie,
transport en logistiek en, economie
en administratie zijn opleidingsrichtingen die de komende vijf jaar veel
gevraagd zullen worden. Een van de
knelpunten die de bedrijven ervaren
bij het invullen van de vacatures is
het vinden van de juiste vakmensen.
Daarnaast geven de bedrijven in het
onderzoek ook aan dat het belangrijk
is om het aantrekkelijk te maken voor
jonge professionals om in de regio te
blijven wonen en werken. Het is van
belang dat onderwijs, overheid en
bedrijfsleven met elkaar samenwerken om de tekorten op de arbeidsmarkt te beperken.
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Bespreking poll week 27

Met fusies gaat identiteit van dorpen verloren
Met deze stelling was 60 procent van de stemmers het eens. Je ziet
het tegenwoordig steeds meer: fanfares, verenigingen, scholen en zelfs
gemeentes die fuseren om er samen iets beter van te kunnen maken.
Een voorbeeld is Basisschool De Klimboom uit Swolgen en Mariaschool uit
Tienray, die per 1 augustus samengaan. Vaak is een teruglopend ledenaantal
het argument dat aangedragen wordt, maar ook efficiëntie komt hierbij om
de hoek kijken. Volgens de eens-stemmers gaat hiermee wel de identiteit
van het dorp zelf verloren. Veel dorpen zijn gebouwd op het hechte

verenigingsleven en zijn ook trots op hun eigen clubje. Door fuseren wordt
deze hechte band uit elkaar getrokken. Het is niet meer iets eigens en je
moet toegeven dat je niet zonder een andere partij kan. Van de stemmers
is 40 procent het er niet mee eens. Voor deze mensen is het logisch dat je
samen veel meer gedaan krijgt. Het samenvoegen betekent juist een nieuwe
start, vinden zij. Op deze manier kunnen betrokken partijen beginnen met
één nieuw gezicht, met een nieuwe identiteit en met een meer regionaal
karakter.

Bedrijven horen maatregelen
te nemen bij een hittegolf

Bloedheet

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Zoals de weersvoorspellingen er op dit moment uit zien, lijkt het er
op dat we een hittegolf tegemoet gaan. Eén van de metingen voorspelt
zelfs dat het volgende week 40 tot 42 graden kan worden. Nu werd wel
aangegeven dat de kans vrij klein is dat het daadwerkelijk uitkomt, maar
dat neemt niet weg dat we te maken krijgen met vijf zomerse dagen waarbij
de temperatuur boven de 25 graden uitkomt. Als het dan drie van die vijf
dagen warmer is dan 30 graden, spreekt het KNMI van een hittegolf. Ook al
zijn de zomervakanties in volle gang, er blijft een groep van mensen die
moeten werken. Met een hittegolf werken is voor sommige mensen een
straf. Mensen die binnen werken op plekken waar geen airco aanwezig is of
mensen die juist buiten werken waar de hele dag amper schaduw te vinden
is. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die de hele dag in een kas werken,
waar de temperaturen heel gemakkelijk oplopen. Of een bouwvakker
die boven op een huis in de volle zon werkt de hele dag. Werk moet ook

dragelijk blijven en boven een bepaalde temperatuur is het eigenlijk
onverantwoord om mensen te laten werken. Het gaat ook ten koste van
de productiviteit. Dat is de ook de hele reden waarom ze in Spanje iedere
middag een siësta houden.
Maar wie betaalt deze aanpassingen en maatregelen? De werknemers
zelf of de werkgevers? Er zal toch gewerkt moeten worden. Veel bedrijven
kunnen hun werknemers geen extra dag missen, dan krijgen ze het werk
niet gedaan. Ook een maatregel als een tropenrooster kan bij bepaalde
bedrijven voor problemen zorgen. Sommige bedrijven zitten aan hun tijden
vast. Neem bijvoorbeeld het openbaar vervoer. De medewerkers van deze
bedrijven kunnen niet op andere tijden het werk dat ze doen uitvoeren.
Of bedrijven waar deadlines gehaald moeten worden. Moeten we de
deadlines dan maar voor een keer uitstellen?
Bedrijven horen maatregelen te nemen bij een hittegolf. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 28) > Lokaal politiebureau hoort juist vaker open te zijn > eens 91% oneens 9%

NIEUW IN STRAELEN

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden
Caravan- en bootstoffering
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4

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

Daadkracht: woorden omzetten in daden
PVDA-fractievoorzitter Roy Bouten vraagt zich af hoe het mogelijk is
dat sluiting van het Floriadeterrein zelfs maar overwogen wordt. Zijn
stellingname, gesteund door SP, D66+GroenLinks, CDA en Essentie geven
de burger moed.
Wij, de burgers, die fors hebben
meebetaald aan het dichten van
tekorten die de Wereldtentoonstelling met zich meebracht.

Recreatief gebruik van het terrein
staat zelfs expliciet benoemd in het in
2008 vastgestelde bestemmingsplan.
Dat de vijf partijen in Horst aan de

Maas behoorlijk eenduidig optrekken
zou geruststellend kunnen zijn, ware
het niet dat er toch een addertje onder
het gras van het Floriadeterrein
rondkruipt. ‘Rekening houden met de
belangen van de ondernemers’, is zo’n
adder, geuit door Peter Elbers van de
VVD, spreekbuis voor het kapitaal.
En de opmerking van wethouder

Bob Vostermans dat ‘Het
Floriadeterrein officieel Venloos
grondgebied is’, geeft ook te denken.
Mijn oproep aan alle burgers die het
Floriadeterrein een warm hart
toedragen, luidt dan ook: wees
waakzaam.
Ron Bosmans,
St. Jansstraat, Meterik

Hij wist van niks. Hij was in
de ochtend opgestaan en zat
nog in zijn pyjama televisie te
kijken. Al joelend en roepend
kwamen we binnen en sleurden wij hem weg van zijn
familie. Fietsen zou hij, naar
een bestemming niet bekend
voor hem. Een duister pad?
Misschien, waar hij zich hoe
dan ook in gekleurde kledij
op moest begeven.
Een hel was het. De brandende zon. Het oncomfortabele
fietsgeval. De kreten en de
blikken van de mensen onderweg. De wereld en zijn realiteit
waren voor hem niet meer
hetzelfde. Achterop zat Miep,
een pittige jongedame die een
strak regime voerde op dit
fietsgeval. Trappen zou hij. Ze
zeggen wel eens dat het leven
alleen om de reis gaat, maar op
dit exacte moment veranderde
die gedachten voor hem voor
altijd. Wat zou het ook, binnenkort legt hij zijn eigen leven aan
banden en kan hij sowieso geen
kant meer op.
Vandaag lag hij echter aan
onze banden. Hij was geketend
met ieder van ons. Met z’n allen
stapten wij in een grote plastic
bubbel. Twee teams werden
gevormd, een bal werd opgeworpen en het ging los. Hier
werd gevoetbald en we mochten onze mobiele sauna’s tegen
elkaar aan beuken. Het eerste
slachtoffer viel al snel, voor een
verder vervolg: denk aan de
openingsscène van ‘Saving
Private Ryan’. We vielen bij de
bosjes en opstaan werd steeds
moeilijker.
Eenmaal terug thuis wisten
we wat ons te doen stond.
We zouden het vlees laten
schroeien en verorberen in
combinatie met goudgeel
gerstenat. Hij ook, onze gekidnapte vriend, niet wetende wat
hem verder nog te wachten
stond. Een avond waarbij hij zijn
eigen blonde jongens bij elkaar
mocht schrapen. Ach, dat blijft
altijd weer ontzettend leuk om
mee te maken, zo’n vrijgezellendag.
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7 DAGEN PER WEEK

GEOPEND!
Klopboormachineset
'HP457DWEX9'
•
•
•
•

2 x 18 volt lithium-accu's
1,3 Ah
incl. lader en 70-delige
accessoiresset
in een aluminium koffer
26045113

130,-

CTA 110 poedertegellijm
• zak à 25 kg
25451814

Per zak

LED Plafoniere met sterrenhemel effect
• 12 watt
• 1200 lumen
• 4000 kelvin
• diameter 29 cm
• hoogte 9,5 cm
• ip20

25,

80

25411207

14,

95

Per pallet à 40 zakken
€ 24,51 per zak

Aanhanger
• afm. (lxbxh) 292 x 158 x 83 cm
• binnenmaten (lxbxh)
201 x 117 x 30 cm
• max. laadgewicht 627 kg
• gegalvaniseerd staal
20793414

Blokhut Nick

499,-

• afm. (lxbxh) 220 x 218 x 207 cm
• houtdikte 18 mm onbehandeld vurenhout
• geleverd inclusief dakleer
26047401

425,-
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L.J. Costerstraat 7

VENLO
www.BauhausVenlo.nl

Multimaster 'FMM 350 QSL' Bauhaus-editie 2018
• 350 watt
• QuickIN-snelspansysteem
• elektronische toerentalregeling
• incl. 8-delige accessoiresset
• incl. 47-delige slijpset
26000158

Classic slangenwagen
'60 TS compleet'
•
•
•
•

met inklapbare,
vrijlopende handzwengel
met een 20 meter
Flex-slang (13 mm 1/2")
kraanaansluitstukken
classic tuinspuit en
kraanstukken

23634293

239,-

Vitalio Start
Set bestaat uit:
• hoofddouche Ø 160 mm
• draaibare douchearm 390 mm
• handdouche
• glij-element
• vitalioflex doucheslang 175 mm
• douchethermostaatkraan
• GRATIS Philips Aquatunes radio
26112734

40,-

259,Inbouwreservoir Duofix UP100
Hanglamp 'Telma Grille'
• E27 (lichtbron apart verkrijgbaar)
• Ø 37 cm
26022392

• met dual flush(3/6 liter)
• in hoogte verstelbaar
23551648

39,Palm Winterhard
• Chinese waaierpalm
• Potmaat Ø 40 cm
• Hoogte 220-240 cm
• Stamhoogte 60-70 cm
78772591

75,-

99,-
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Vissers Energy Group overhandigt
cheque aan Wensambulance
Vissers Energy Group overhandigde op vrijdag 13 juli een cheque van 15.000 euro aan Stichting
Wensambulance Limburg.

Horster damesmodezaak wint publieksprijs
Kledingzaak VROUW in Horst heeft op maandag 9 juli in
Amsterdam in de Westergasfabriek de publieksprijs in ontvangst
mogen nemen tijdens de uitreiking van de Dutch Retail
Experience Award. VROUW uit Horst was één van de tien landelijk
genomineerden in de categorie ‘women’. Hiermee behoren ze
volgens de jury al tot één van de tien beste dames-modezaken in
Nederland. In het publieksrapport werd de winkel beoordeeld
met een 9,6 en werd ze onder andere geprezen om de sfeer en
inrichting van de winkel en de kennis van het personeel.

BADMODE

TAFELMODE
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Lekker, gezond en met
plantaardig stremsel bereid

HOLLANDSE
GEITENKAAS
Keuze uit: milde, belegen of oud

6,95

Toos en Rob
Wagenaar

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

#

#

per 500 gram

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

van 09.00-13.00 uur

cadeau voor het bedrijf. Van het
bedrag is ruim 10.000 euro gedoneerd door gasten op het eeuwfeest. De rest van het bedrag is door
Vissers Energy Group zelf aange-

vuld. Huub Gubbels van Stichting
Wensambulance Limburg nam de
cheque in ontvangst en gaf aan
hiermee vele wensen te kunnen
vervullen.

Oh, zit dat zo!

Dinsdagmarkt
in Horst
BEDMODE

Vissers Energy Group vierde in
april van dit jaar het honderdjarig
bestaan en vroeg haar relaties om
een donatie te doen voor een maatschappelijk doel, in plaats van een

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

Vlooien en wormen bij
je hond, dat wil je niet
Door: Walter van den Hout medewerker Welkoop
Vlooien en wormen komen vaak voor bij honden. Ontworm je hond daarom
regelmatig en behandel preventief tegen vlooien.
jes (zwarte stipjes) in de vacht dan is
het hoog tijd om je hond te behandelen.
Sommige honden zijn allergisch voor
vlooien. Ze krijgen dan ontstekingen en
kale plekken. Behandel je hond preventief tegen vlooien! Voorkomen is beter
dan genezen. Heeft je hond toch last
van vlooien? Behandel hem dan zo snel
mogelijk. Kam zijn vacht zorgvuldig met
Wormen zijn parasieten waar
een vlooienkam en gebruik een middel
honden vaak last van hebben. Om pro- dat volwassen vlooien én larven doodt.
blemen als vermageren, diarree of
Vraag bij ons in de winkel naar een goed
nog erger te voorkomen ontworm
werkend middel.
je volwassen dieren 4 keer per jaar.
Maak ook de omgeving goed schoon,
Puppy’s vanaf hun geboorte iedere
want een groot deel van een vlooien2 weken tot ze 12 weken oud zijn.
plaag bevindt zich in huis. Dus in de
Sommige wormen, zoals spoel- en
hondenmand, op de bank en in het tapijt.
lintwormen, zijn ook gevaarlijk voor
Voor je het weet heb je last van een
de mens.
plaag. Dit gebeurt vaak na een vakantie,
Bijna alle honden hebben ook wel- als de poppen ontwaken van de trillingen
eens last van vlooien. Het is de meest in huis. Zorg dat je een aantal dagen
voorkomende parasiet. De beestjes
zorgvuldig stofzuigt. Behandel het huis
voeden zich met bloed en zorgen voor daarna met een speciale omgevingsjeuk en huidproblemen. Ze kunnen
spray. Na het zuigen heb je een stofzuilintwormen overdragen. Als je hond
gerzak vol vlooien, larven en eitjes, gooi
zich vaak krabt en je ziet vlooienpoep- deze daarom weg als je klaar bent.

Controleer je hond ook regelmatig
op teken en verwijder ze met een
speciale tekentang. Pak de teek met
het pincet zo dicht mogelijk achter
de kop en verwijder de teek met een
draaiende beweging. Gebruik nooit
alcohol of andere middeltjes om de
teek te verdoven. Teken kunnen de
ziekte van Lyme overbrengen. Je kunt
teken voorkomen met een tekenband.
Deze protectorband beschermt je hond
5 á 6 maanden lang tegen tekenbeten
en steken van zandvliegen.
Vraag bij ons advies en voorkom
problemen!

Welkoop Sevenum
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
T 077 467 22 22 www.welkoop.nl
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Stichting Taxus Taxi heeft
doelstelling 2018 bijgesteld

Kalendergids 2019
Werving kalendergids
In de komende weken zal Sibel van der

Op 4 juni van dit jaar is de inzameling van taxussnoeisel weer van start gegaan. De éénjarige

Roest van Lokaal Totaal (onderdeel van

twijgjes van deze groene heester, worden gebruikt voor de kanker remmende medicijnen

FMR Producties) bedrijven en instellingen

Paclitaxel en Docetaxel. Stichting Taxus Taxi die de inzameling van het snoeisel verzorgd

bezoeken om adverteerders te werven voor

zegt een mooie start van het seizoen te hebben gehad. Tot op heden werd er voldoende

de kalendergids 2019. Het staat u vrij om hier

snoeisel ingezameld voor de productie van 1.700 chemotherapieën.

wel of niet op in te gaan.

Snoeisel aanbieden

Taxus Taxi Tas. De inzameling loopt dit jaar

Evenementen aanmelden voor kalendergids

Snoeisel is aan de stichting aan te bieden

zeker nog tot en met eind augustus. Na die tijd

Verenigingen en organisaties kunnen hun

vanaf één volle kruiwagen of half gevulde

is de kans groot dat de hoeveelheid werkzame

evenementen voor de kalendergids 2019 tot

stof in de plant dusdanig afneemt, dat het

uiterlijk 10 september doorgeven aan Unit

niet langer bruikbaar is. Houdt voor de exacte

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

einddatum van de Taxus Taxi Actie 2018 de

e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

website of sociale media van de stichting in
de gaten.
Voor het indienen van een ophaal verzoek
kunt u terecht op www.taxustaxi.nl/afspraak.
Ook vindt u hier de uitgiftepunten van de
Taxus Taxi Tassen op locaties van onder
andere: Intratuin, Boerenbond en Welkoop.

Nog steeds subsidie te krijgen...
Vanwege de droogte werd er deze maand nog opgeroepen om de tuin niet met kraanwater
te sproeien. Terwijl we in juni nog enorme hoosbuien hebben gehad, waarbij het riool op
sommige plekken het hemelwater door de grote hoeveelheid slecht kon verwerken.
Neem daarom deze zomer de tijd
om het regenwater af te koppelen
van het riool. Doe dit met behulp
van subsidie! Zo komen we samen
tot mooie oplossingen voor natte
én droge tijden. Meer weten? Ga
naarwww.horstaandemaas.nl/
waterklaar. In de hal van het
gemeentehuis kun je ook folders
krijgen over het waterklaar maken
van je tuin.

Bekendmakingen

Ger van de Klashorst uit Horst
heeft zijn tuin al “waterklaar”
gemaakt. Regenwater dat op zijn huis valt,

subsidie kunt krijgen bij de gemeente voor het

stroomt niet meer weg via het riool, maar loopt

afkoppelen van je regenpijp. Ik wilde daar graag

gewoon de tuin in. Ger vertelt: “Ik hoorde dat je

gebruik van maken”.

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

Melderslo

Tienray

Toon Reijndersstraat 3

Leeuwerweg 10

Nieuwe Baan

Blitterswijckseweg 18

Vlasvenstraat 62

Hegelsom

Meterik

Tongerloseweg 2

Bondserf ongenummerd

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming:
Jan Drabbelsstraat 8, Meterik
Horst

Sevenum

Aartserfweg 2, Grubbenvorst

Schutroedeplein 2

Boekweitstraat ongenummerd

Past. Debijestraat 1, Hegelsom

Custersweg 4

Hazenhorstweg 5

Spoorweg 40, Hegelsom

Het Veldje ongenummerd

Snelkensstraat 16

De Zumpel 56, Grubbenvorst

St. Josephstraat 5

De Donckstraat 5

Besluit beschermd wonen en

Westsingel 102 en 104

Midden Peelweg 3

Tienrayseweg 25

Centrum Sevenum

Kasteellaan 1
Burgemeester Ina Leppink-Schuitema bezocht het echtpaar Heijligers-Cox uit Horst om hen te
feliciteren met hun 60- jarig huwelijksjubileum.

opvang gemeente Horst aan
de Maas 2018
Regeling briefadres gemeente
Horst aan de Maas 2018
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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.

Vakantieperiode
Binnen de gemeente wordt er op dit moment ijverig gewerkt aan het
opknappen van onze wegen. In bijna iedere kern staan wel borden met
omleidingen. Dit geeft even wat overlast, maar daar krijgen we een
kwalitatief goed wegennet voor terug.
Tijdens de bouwvak staan deze
werkzaamheden drie weken stil.
Niet alleen de wegwerkers hebben
vakantie. Ook de gemeenteraad
heeft, zoals dat zo mooi heet,
zomerreces. De vakantieperiode is
een goed moment van reflectie en
een moment om even terug te

kijken op de afgelopen periode.
Vakantie is ook een tijd van afstand
nemen. Even weg van de hectiek van
alledag. Op de achtergrond gaat het
werk van een raadslid vaak gewoon
door. Wel op een lager pitje doordat
er in de zomervakantie geen raadsvergaderingen zijn. De wereld om ons

heen staat in de vakantie niet stil.
Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers
die een deel van hun vakantie inzetten om een bijdrage te leveren aan
jeugdvakantiewerk of andere vrijwilligersprojecten. Vanuit het CDA veel
respect voor de mensen die in hun
vrije tijd met veel plezier anderen
helpen.
In Lottum staat het tweejaarlijkse
Rozenfestival op de agenda. Ook hier
zijn veel vrijwilligers bij betrokken.
Bij de opbouw, tijdens het festival en

bij het opruimen. Het zijn niet alleen
Lottumse vrijwilligers die aan de
slag zijn of gaan. Ook vrijwilligers uit
andere dorpen in de regio verdienen
een centje bij voor hun vereniging.
Het thema dit jaar is: ‘Rozen smaken
naar meer’. Noteer de datum vrijdag
10 tot en met maandag 13 augustus in
je agenda en kom kijken waar vrijwilligers allemaal toe in staat zijn.
Eric Brouwers,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Samen tegen de plastic soep
De SP streeft naar een eerlijke samenleving, maar ook naar een
wereld waar we nog lang vooruit kunnen, zonder roofbouw en vervuiling. De laatste tijd worden we opgeschrikt door allerlei verhalen over de
zogenaamde plastic soep.
Kilometerslange en metersdikke gebieden in oceanen en
zeeën waarin grote hoeveelheden
plastic zitten in de vorm van folies,
flesje, dopjes, dekseltjes en dergelijke. Aanvankelijk alleen in de
Stille Oceaan, daarna in de
Middellandse Zee en recentelijk

ook in de Noordzee. Dat dit niet
goed is voor milieu, mens en dier zal
duidelijk zijn. Wat kunnen we hieraan doen?
Vooral minder plastic gebruiken,
zoals draagtasjes, en plastic op een
goede manier opruimen. De SP heeft
in maart van dit jaar een motie inge-

diend waarmee de gemeente Horst
aan de Maas met andere gemeentes
de overheid onder druk kon zetten
om statiegeld op blikjes en flesjes
in te voeren. In Duitsland blijkt dit
goed te werken. Ook de Europese
Unie is nu tot inkeer gekomen en is
bezig met allerlei regels en verboden in te stellen voor allerlei nutteloze plastic producten, waaronder
rietjes, en deze te vervangen door
afbreekbare producten, zoals papier.
Maar je kunt als overheid nog zoveel

regels opstellen, de mensen moeten
het toch doen. Dus wij ook. Daarom
een oproep aan iedereen om van
het verminderen van de plastic poep
nu echt werk te gaan maken. Juist in
de welverdiende vakantietijd kunnen we hier extra moeite voor gaan
doen. Kom op, met zijn allen samen
tegen de plastic soep.
Een prettige zomer toegewenst.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Driedimensionale veiligheid
Vrijdag 6 juli werd het geopend: het eerste driedimensionale zebrapad in onze gemeente. Sterker nog: één van de eerste driedimensionale
zebrapaden van Nederland. Een mooi resultaat van jarenlange inzet van
de Lottumse dorpsraad, basisschool de Bottel en omwonenden die
samen hebben geknokt voor een nieuwe, sterk verbeterde Horsterdijk.
Uiteraard moet deze nieuwe
inrichting zijn meerwaarde bewijzen.
Maar laten we het dan ook die kans
geven. Er is enkele maanden hard
gewerkt aan een nieuwe weginrichting, met naast het unieke zebrapad
ook rood asfalt en opvallend

gekleurd straatmeubilair. Er is een
omgeving ontstaan waar je zelf veilig
wilt rijden. Niet omdat er drempels
liggen en je de bodemplaat van je
auto niet wilt beschadigen, maar
omdat je beseft dat er bij een schoolplein kinderen zijn die onverwachte

manoeuvres uit kunnen halen.
En ook voor de kinderen, die door
dit bijzondere zebrapad zien dat zij
een zwakke verkeersdeelnemer zijn.
Dat oversteken een bezigheid is die
netjes en voorzichtig moet worden
ondernomen. En dat we als verkeersdeelnemers rekening met elkaar
moeten houden.
Wij zijn ben blij dat Horst aan de
Maas niet alleen inzet op fysieke
snelheidsremmers, maar de balans
zoekt tussen fysiek en cultuur.

Wij streven naar een gemeente waar
niet de borden en drempels het
verkeer veilig houden, maar de
mensen. En dat alles ook nog zo
ingepast dat de Horsterdijk stiller en
duurzamer is geworden. Een veiligere
Horsterdijk die minder overlast oplevert voor omwonenden en het hemelwater duurzaam afvoert. Een project
dat steun en complimenten verdient.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

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

aan
Fenne in de Braek

Voetbalgekte
Niet veel mensen zal het
verbazen als ik zeg dat ik niet
echt een sportliefhebber ben.
Ik schreeuw namelijk ook niet
echt sportfanaat. Mijn lichaam
is heel dun en ik ben niet echt
groot en ik ben nogal onhandig; niet echt de kenmerken
een sporter. Gym was voor mij
altijd een persoonlijke hel en
in mijn vrije tijd sporten doe
ik ook niet echt.

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Fenne in de Braek
Melderslo
11 jaar
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik vroeger graag
buiten in onze tuin. Het liefst klom
ik in bomen. Binnen knutselen of
een boekje lezen was niet echt mijn
ding.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Mijn eerste gedachte was dat ik
blij was dat ik vakantie heb en niet
naar school hoefde. Hoewel de laatste weken in groep 8 juist heel leuk
waren, we deden alleen maar leuke
dingen.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is werken met dieren en dan het liefst met paarden.
Ook dierenarts-assistente lijkt me leuk.
Ik weet alleen niet of ik tegen al dat
bloed kan. Maar ik ga na de zomer-

vakantie naar de brugklas, dus het kan
nog veranderen.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn hobby’s zijn Jong NL, paardrijden
en korfballen bij SV Melderslo. Korfbal
vind ik leuk omdat dit een teamsport
is en ik mijn energie hierin goed kwijt
kan. Dit doe ik al vanaf mijn zesde.
Paardrijden is juist een sport voor
jezelf, samen met je paard. Vooral de
springlessen en buitenritten vind ik
superleuk.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt is
een selfie samen met mijn vriendin
Nikita. Dit was op de afscheidsavond
van groep 8. Hier deden we trefbal
met natte sponzen tegen de ouders.
Helaas hebben de ouders gewonnen.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou graag een top springruiter willen
zijn en dan de hele wereld overvliegen
om naar de wedstrijden te gaan.

Problemen met
uw kunstgebit?

Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding zou een machine
zijn die me overal naartoe brengt.
Naar alle landen van de wereld.
Wat is jouw stopwoordje?
‘Wacht effe…’, want dan ben ik ergens
mee bezig en dan wil ik dat graag
eerst afmaken. Maar niet iedereen
vindt het fijn om te wachten.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een leeuw, krachtig en snel. Toevallig
is dit ook mijn sterrenbeeld.
Dag of nacht?
Dag, want van de nachten merk ik niet
zoveel want dan slaap ik.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Als papa en mama vroeger ergens
met mij naar toe gingen, liep ik altijd
voorop. Wanneer zij linksaf gingen,
ging ik rechtsaf. Zij moesten mij vroeger altijd goed in de gaten houden.
Wat is je favoriete sociale medium?
Instagram natuurlijk, want daar komen

allemaal leuke foto’s voorbij van mensen. Zelf zet ik er bijna niks op.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal ben ik wel te vroeg of anders
precies op tijd. Vaak denk ik dat ik
nog tijd genoeg heb, maar dan moet
ik ineens toch nog veel dingen doen.
Het fijnste is natuurlijk te vroeg, want
dan hoef je je niet zo te haasten.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het stomste vak is rekenen, dit is niet
mijn ding en is erg saai. Het leukste
vak is gym, want hier kan ik mijn energie kwijt.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De musicalavond, die was toch wel
speciaal. Vooral het moment toen
het lied ‘achtste groepers huilen niet’
werd gedraaid. Iedereen ging op het
podium zitten en hield elkaar vast.
Zelfs onze juf kwam ertussen zitten.
Kippenvel.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

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

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Als ik dit allemaal zo zeg, ga
je er waarschijnlijk ook niet
vanuit dat ik sporten leuk vind
om te kijken. Dat klopt ook wel,
de Tour kijken vind ik echt niet
spannend en tennis kijken is
ook niet echt mijn ding. Maar
toch kan ik genieten van een
voetbalwedstrijd. Voetbal is één
van de weinige sporten die ik
echt leuk vind om te naar te
kijken. Niet alle wedstrijden,
maar vooral de grote toernooien
bedoel ik dan. Ik vind het echt
heerlijk als iedereen zich op een
bepaalde tijd voor de buis
verzameld en iedereen gepassioneerd is over een team.
Voetbal snap ik niet altijd
helemaal, maar dat maakt niet
uit met een WK of EK. Bij dit
soort wedstrijden mag iedereen
een mening hebben over voetbal, dan maakt het niet uit of
het ook klopt of niet. Heel veel
mensen hebben niks met voetbal en daarom ook niks met het
WK en ik zal eerlijk zijn: bij de
eerste paar wedstrijden hoor ik
ook bij deze groep. Maar zodra
ik een wedstrijd heb gezien,
ben ik verkocht en kijk ik elke
wedstrijd.
Sport brengt mensen samen
en ondanks mijn haat voor
sport, klopt dit wel. Misschien
moeten alle haters van voetbal
het zo eens bekijken, in plaats
van dat het alleen een saaie
sport is. Dan zouden ze misschien net zoveel plezier kunnen hebben als de rest.
Liefs, Puck

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

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Sportpark Griendtsveen
opnieuw in de verkoop
Het voormalige sportpark in Griendtsveen staat opnieuw te koop, nadat initiatiefnemers voor een minicamping zich hebben teruggetrokken. De gemeente is nu op zoek naar nieuwe plannen en initiatiefnemers voor
de locatie.

Passie voor paard en pony
Voor het vijfde jaar op rij werd op zaterdag 14 juli Passie voor
Paard en Pony georganiseerd bij manage D’n Umswing in
Kronenberg. Een evenement waarbij liefhebbers van paarden en
pony´s samenkwamen om hun passie te delen.

INCARE BV, gelegen op het Keizersveld te Venray, is een bedrijf dat
vochtige doekjes ontwikkelt en produceert voor de Europese markt.
Om onze stabiele groei door te kunnen zetten, zijn we op zoek naar
nieuwe collega’s in diverse functies:

2 Allround Technisch Assistenten/
Onderhoudsmonteurs (m/v)
Je draagt zorg voor het onderhoud van het machinepark, het gebouw en haar
installaties.

2 Machine Operators (m/v)

Nadat in 2016 de twee voetbalclubs uit Griendtsveen en Helenaveen
gefuseerd zijn, is het sportpark in
Griendtsveen leeg komen te staan.
In 2017 hebben initiatiefnemers voor
een mini-camping zich gemeld bij de
gemeente Horst aan de Maas, die
vanaf het moment van leegstand
over het Griendtsveense sportpark
gaat. Uiteindelijk kregen de initiatiefnemers van toen het benodigde
budget voor de mini-camping niet bij
elkaar, waardoor ze zich hebben
moeten terugtrekken. Om die reden
zet de gemeente Horst aan de Maas

het sportpark opnieuw te koop.
Volgens een woordvoerder van de
gemeente Horst aan de Maas vinden
de inwoners van Griendtsveen het erg
jammer dat het sportpark al zo lang
leegstaat. “De inwoners willen graag
dat er iets nieuws voor in de plaats
komt. De nieuwe functie van het
voormalige sportpark in Griendtsveen
moet dan ook een maatschappelijke of recreatieve invulling krijgen,
die past bij Griendtsveen”, aldus de
woordvoerder.
Initiatiefnemers met nieuwe
plannen voor het voormalige sport-

park in Griendtsveen kunnen zich
tot en met vrijdag 31 augustus melden bij de gemeente Horst aan de
Maas. Het is voor initiatiefnemers
mogelijk om plannen in te sturen
voor twee delen van de locatie,
apart of samen. Deel 1 bestaat uit
de voormalige voetbalkantine, de
kleedlokalen en de parkeerplaats.
Deel 2 bestaat uit de twee voetbalvelden. Aan de hand van de ingezonden plannen bepaalt de gemeente
Horst aan de Maas wat uiteindelijk
de precieze invulling gaat zijn van
het voormalige sportpark.

Je bent verantwoordelijk voor een hele productielijn, zelfstandig en in teamverband. Dat omvat ook ombouwen en oplossen van storingen.

Productie Supervisor (m/v)

Je bent verantwoordelijk voor een soepele en flexibele gang van zaken in de
productie. Als een spin in een web overzie je situaties en stuurt bij waar nodig.

Medewerker Kwaliteitscontrole QC (m/v)
Je ziet toe op ons hoog kwaliteitsniveau op verschillende gebieden. Je bent een
teamspeler die kwaliteit, alsmede schoon en veilig werken hoog in het vaandel
heeft staan.

Medewerker Mengerij (m/v)
Als medewerker Mengerij draag je de verantwoordelijkheid voor één van onze
belangrijkste grondstoffen: de lotion. Als proces-eigenaar werk je zelfstandig,
nauwkeurig en hygiënisch.

Bedrijfsbureau Medewerker (m/v)
Je hebt heel brede interesses en vaardigheden. Met je uitstekende administratieve vaardigheden ondersteun je diverse afdelingen zoals Planning, Quality
Assurance en Inkoop.
Wij bieden een afwisselende, uitdagende baan in een informeel bedrijf
met ca. 50 medewerkers. Bovendien is er de gelegenheid om verdere opleidingen te volgen.
Wat kenmerkt Incare: korte communicatielijnen, maximale ruimte voor
eigen initiatief, vertrouwen, open cultuur, flexibel, betrouwbaar, vooruitstrevend, familie- en teamgevoel.
Indien je belangstelling hebt voor deze functies of graag meer
informatie wilt, kun je uitgebreidere informatie per functie vinden
op onze website: www.codigroup.com onder de button Onze
Mensen of contact opnemen met:
Incare BV, Keizersveld 99, 5803 AP Venray
0478-553800 info@incarebv.nl t.a.v. Jack van Duren

W W W. C O D I G R O U P. C O M / I N C A R E

De Peelse Golf Jeugdteam 1
promoveert naar hoofdklasse
Het jeugdteam 1 van De Peelse Golf uit Evertsoord heeft op zondag 8 juli in Biddinghuizen de
promotiewedstrijd tegen De Haarlemmermeersche Golfclub uit Cruquius gewonnen met 12-0.
Door voor het eerst in de historie van de club het allerhoogste niveau van de NGF-jeugd competitie
te bereiken, spelen ze in 2019 in de Hoofdklasse. “Het team en de begeleiding en de club zijn er
apetrots op”, aldus het bestuur van De Peelse Golf. “Promoveren is één, maar dan moet het team
zich handhaven in de hoogste klasse, en daar zal aan gewerkt moeten worden, want er is natuurlijk
serieuze concurrentie. Samen met de begeleidende pro is een trainingsprogramma opgesteld om
zich hier op voor te bereiden.”
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Scheidsrechtersvereniging HorstVenray vernieuwt kleedlokalen
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray heeft zijn kleedlokalen en doucheruimte geheel vernieuwd. Deze
lokalen zijn gelegen aan de velden van RKSV Wittenhorst in Horst. Er vond een asbestsanering plaats en onder
andere de verwarmingsinstallatie, het dak en de vloeren werden vernieuwd. Ook is de buitenkant van het
gebouw opnieuw geverfd.

Theo Arts (links), Jeu Verhaegh (midden) en
Piet Vullings (secretaris Vrienden van de Scheidsrechters)
De scheidsrechters hebben
vrijwel alle werkzaamheden zelf
uitgevoerd. Stichting Vrienden van de
Scheidrechters financierde de
opknapbeurt. Voorzitter van de
stichting, Theo Arts, hoopt dat de

vernieuwing van de kleedlokalen
ervoor gaat zorgen dat de aantrekkingskracht van de scheidsrechtersvereniging toeneemt. De stichting
hoopt met name de wat jongere
scheidrechters hiermee aan te trek-

ken. Tijdens de heropening van de
kleedlokalen overhandigde Theo Arts
een cheque ter waarde van ruim
23.000 euro aan Jeu Verhaegh,
penningmeester van de scheidsrechtersvereniging Horst-Venray.

Team Kevin van Leuven
op zesde plaats in Assen
Door: Stichting van Leuven Racing
Motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen en partner Tasia Rodink hebben zaterdag 14 juli deelgenomen
aan de endurance wedstrijd genaamd ‘de 501 kilometer van Assen.’ Het team eindigde op een zesde plaats.

De wedstrijd was een combinatie
van 1000cc en 600cc motoren, waarin
Kevin en Tasia op twee Kawasaki
ZX6R’s deelnamen. Kevin en Tasia
hadden zich als tiende gekwalificeerd
van de 55 teams die deelnamen.
Na de ‘Le Mans-start’ lag het team
twaalfde bij de eerste doorkomst.

Het was een spannende race waarin
ook wat technische problemen aan de
orde waren maar na een 3,5 uur
durende race, wist het team op een
zesde plek te eindigen. Het team
heeft naar eigen zeggen goed werk
verricht en voor alle 106 rondes die
zijn gereden gaat een bedrag naar

Against Cancer. Die organiseert ieder
jaar een dag op Assen voor zieke
kinderen en hun familie. Op deze
dag zijn Kevin en Tasia ook aanwezig
om kinderen achterop te nemen op
de motor op het TT circuit, uiteraard
op een enigszins aangepaste snelheid.

Mark Schoeber
Limburgs Kampioen
vijvervissen
Door: hengelsportvereniging Willem Barendsz Lottum.
In Tienray bij vijver Het Rijnbroek vond op zondag 15 juli het Limburgs
Kampioenschap Vijvervissen plaats, georganiseerd door Sportvisserij
Limburg. Uiteindelijk werd Mark Schoeber van HSV Willem Barendsz uit
Lottum Limburgs kampioen met een vangst van 17.605 gram.
Al om 07.00 uur waren de eerste
deelnemers en vrijwilligers van HSV
De Vriendenkring uit Tienray aanwezig bij de vijver. Er was een optimist
bij die meende deze dag vier netten
nodig te hebben om alle vis te kunnen bewaren. Maar de wedstrijdvissers kwamen bedrogen uit. Nog
even lieten de karpers zich zien, maar
ze verdwenen kort na aanvang van
de wedstrijd naar plekken waar ze
niet beten. Op vijver 2 ving één van
de hengelaars een karper van ruim
5 kilogram, maar hij raakte daardoor
zo vermoeid, dat hij om een pauze
vroeg. Niet alleen de wedstrijdvissers kregen hierna een pauze, maar
ook de vissen namen deze en lieten
de deelnemers in de brandende zon
gaarkoken.
Ook als de vangsten slecht zijn,
zijn er winnaars. Bij vijver 1 wisten
de senioren 55- met 14 deelnemers
ondanks de lagere vangsten toch nog
een gewicht van 102 kilogram in de

weegnetten te brengen. Het grootste deel hiervan kwam voor rekening van Mark Schoeber uit Lottum,
die met een vangst van 17.605 gram
overtuigend winnaar werd. Op eerbiedige afstand eindigde Collin van
de Ven als tweede met 14.930 gram.
Het podium werd compleet gemaakt
door Jos Janssen met 11.750 gram.
Piet Driessen werd zevende met
4.410 gram en Peter Savelkouls werd
negende met 3.090 gram.
Op de overbevolkte vijver 2 ging
het de senioren 55+ een stuk slechter af. Slechts 48 kg was hun buit.
Bijna 20 procent hiervan werd door
Fred van de Molen ingebracht, namelijk 9.575 gram, wat hem de titel
Limburgs Kampioen opleverde. Met
een regelrechte zondagsvis van 5.795
gram wist Frans van Deur de tweede
plaats te veroveren voor de neus van
Joep Vissers, die uiteindelijk met 5.395
gram tevreden moest zijn met de
derde plaats.

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Horst aan de Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de
input voor deze twee pagina’s. Deze keer: Martîn Rongen.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Martîn Rongen
GEBOORTEDATUM

Martîn Rongen (56) is voor de meeste
mensen bekend als drummer van Rowwen
Hèze. Hij woont in America samen met zijn
vrouw Anita Rongen-Derks. Hij is betrokken bij de organisatie van de grote voorstelling die De Vrije Spelers iedere vijf jaar
geeft. Ook verzorgt hij de PR en promotie
bij stichting Het Beukenhof.

HALLO

14-05-1962
WOONPLAATS

Column

America

NLD

C.V.

Drummer Rowwen Hèze

Kermis

<<<Martîn<<<<<<<Rongen<<<<<<<14-05-1962<<<<<<<<America<<<

GEPLUKT Niek Vervoort

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

Het liefste werkt hij samen met mensen die een bepaalde passie delen. Op die manier komen er mooie resultaten en dat is hetgeen waar hij
energie uithaalt. DAF is zijn absolute passie: als hij niet werkzaam is voor DAF in Eindhoven, dan is hij wel actief voor de DAF Fanclub Nederland.
Deze week wordt Niek Vervoort (32) uit America geplukt.
Hij is geboren en getogen is in America.
Tussendoor heeft hij een tijdje in Meterik
gewoond. “Dat kwam toevallig zo uit”, vertelt hij.
“Ik wilde op mezelf wonen, maar ik was alleen en
het is dan niet gemakkelijk om zelf een eigen huis
te krijgen of te kopen. Ik kon terecht in een
kleiner huisje dat bij een groter huis hoorde.
America lag hier wel heel dichtbij, op een afstand
van acht minuten fietsen, dus dat was nog wel te
doen. Ik ben daar toen wel gaan wonen met de
intentie om ooit terug naar America te gaan, daar
ligt toch mijn hart.”
Tegenwoordig woont hij dan ook weer in
America. Overdag is Niek werkzaam als demochauffeur bij DAF in Eindhoven, werk waar hij
twintig jaar geleden alleen nog maar van had
kunnen dromen. “Van jongs af aan heb ik die
liefde voor DAF al in me zitten. Ik kom zelf uit een
chauffeursfamilie en mijn vader reed altijd DAF.
Omdat ik nog jong was, bedacht ik dat dat dan
wel de beste auto moest zijn. Het is toen echt
mijn merk geworden en op het moment dat ik er
klaar voor was, besloot ik ook om voor DAF te

gaan werken. Dat is nu ongeveer twaalf jaar
geleden.” Voordat hij bij DAF begon, heeft hij
eerst een paar jaar als vrachtwagenchauffeur
gewerkt. “Ik wilde graag als chauffeur werken,
net als mijn vader, maar toen ik dit eenmaal
deed, merkte ik dat ik toch iets meer met de
handen wilde doen. Ik zag het niet zitten om
veertig jaar lang rond te rijden en enkel ladingen
te laden en te lossen. Ik wilde meer uitdaging en
variatie, maar daarnaast ook meer de technische
kant van het verhaal. Zodoende ben ik toen uit
gekomen bij de DAF-fabriek in Eindhoven”, laat
Niek weten. Daar begon hij met werkzaamheden
in de fabriek. Van daaruit volgde hij een opleiding
tot vrachtwagenmonteur, waarvoor hij dan één
dag in de week naar school ging en de andere
vier dagen werkte. “Zo ben ik op veel verschillende afdelingen terecht gekomen en ben ik het
hele bedrijf door geweest. Tot op een moment ze
bij de afdeling demo-voertuigen nog iemand
zochten en ik daarvoor de aangewezen persoon
bleek te zijn.”
Zijn huidige functie laat zich dan ook het beste

omschrijven als demo-chauffeur, waarbij hij door
heel Europa trekt om nieuwe modellen van
DAF-vrachtwagens te promoten. Hij maakt hiervoor ritten met onder andere journalisten of gaat
naar evenementen. “Hierdoor kom ik dus door
heel Europa in magazines te staan, de ene keer
met foto, de andere keer alleen met een verhaal,
afhankelijk van wat de insteek van het magazine
is natuurlijk. Hierbij is het belangrijk dat iemand in
geuren en kleuren kan vertellen over het nieuwe
model en dat kan ik vanuit mijn technische
achtergrond. Het werk dat ik nu doe, bevat alles
wat ik wil: in vrachtauto’s rijden, het technische
verhaal en de omgang met mensen. Het is aan mij
dat de nieuwe modellen zo goed mogelijk voor de
dag komen.” Daarnaast is hij in zijn vrije tijd
voorzitter van DAF Club Nederland, met ruim
1.700 leden en die als streven heeft om alle
DAF-personenauto’s op de weg te houden.
“Wij bieden hierin ondersteuning in onder andere
onderdelenvoorziening en technische ondersteuning. We hebben leden door het hele land zitten.
In september gaan we samen naar Engeland voor

Mijn hele leven lang breng ik elk
jaar menig uurtje door op een
kermis. In mijn kinderjaren in Horst
en America, waar we op bezoek
gingen bij opa en oma. Voor mij
speelde in die tijd de kermis zich af
bij de botsauto’s, de rups en het
Lunapark. Later kwam daar de
schietkraam bij, waar ik kaarten van
rondborstige dames probeerde te
scoren.
Toen ik ouder werd, breidde mijn
kermisbezoeken zich uit. Met vrienden
struinden we alle kermissen in de
weide omtrek van Horst af. In zalen,
feesttenten en cafe’s, keken we naar
een bandje en dronken ons hele
vermogen op. Nog harder deden we
ons best een rondborstige dame te
scoren... De afgelopen dertig jaar heeft
mijn kermisbezoek zich verder
uitgebreid. Met Rowwen Hèze spelen
we op menig kermisterrein, van
Groningen tot Maastricht en van
Vlissingen tot Den Helder. Vanaf mijn
plek achter het drumstel, zie ik
mensen, dansen, zingen, drinken en
genieten van onze muziek. Op de
achtergrond draaien de verlichte
kermisattracties volop met felgekleurde
afbeeldingen van rondborstige dames.
Ook dit jaar weer tropische
temperaturen. Het liefst zit ik rustig
aan de bar, met goed gezelschap,
mooie muziek en een heerlijk glas koud
bier, getapt door een rondborstige
barvrouw.

een week waar we een DAF-club uit Engeland
treffen en waar van alles georganiseerd is.”
Niet alles is DAF voor Niek. Hij houdt van een
glas bier op zijn tijd en is nog wel eens in de kroeg
te vinden. Ook heeft hij genoeg tijd om handen
om zo nu dan om te ontspannen met een film of
een boek. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met
de renovatie van het Beukenhof in America. “Dat
doe ik erbij, omdat ik graag betrokken ben bij het
dorp. Met de stichting zijn we volop bezig om
plannen te maken voor de renovatie van het
Beukenhof en er voor te zorgen dat het weer het
openluchttheater wordt, zoals dat ooit net de na
de oorlog was. Er zijn toen vijf grote toneelstukken
geweest, maar door de opkomst van de tv en de
toenemende kosten van het onderhoud, is het
uiteindelijk in verval geraakt.” Het is dan ook de
plaatselijke toneelvereniging die het initiatief
heeft opgepakt om het Beukenhof weer op te
knappen. “Iedere vijf jaar zetten zij een grote
productie neer. Het is de bedoeling dat de première in 2019 hiervan in het Beukenhof plaatsvindt.”
Op de vraag of Niek nog op vakantie gaat dit jaar
is hij duidelijk: “Nee. Voorheen ging ik wel vaker,
maar ik woon net anderhalf jaar op dit adres en er
moet nog het een en ander gebeuren, dus daar
kan ik in die weken wel mee vooruit.”
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Vakantietip

Niks moet,
alles mag
Vakantie. Je hoort de clichés weer dagelijks voorbij komen: even lekker weg van alles,
even het hoofd leegmaken, even géén verplichtingen, even géén appjes en telefoon.
Dit gevoel herken ik niet, wellicht omdat ik van mijn hobby mijn ‘werk’ heb mogen maken.
Natuurlijk is het fijn om drie weken niet in
mijn agenda en op de klok te hoeven kijken,
maar omdat we in de weekenden vaak op stap
zijn, kan ik van een vrije zaterdag ook enorm
genieten. Niks moet en alles mag. Onverwacht
bezoek van vrienden, samen wat eten, gewoon
de dag op je af laten komen.
Maar nu is het weer zover, onze zomervakantie komt in zicht. Ik ben absoluut geen
wereldreiziger, geen avonturier. Op mooie
plekken die we tegenkomen op onze vakanties,
kom ik heel graag terug. Het klinkt misschien
saai maar, zo komen we al ruim twintig jaar in
hetzelfde hotel in Oostenrijk, tien jaar op dezelfde camping in Italië en als we eens ’n vrij
weekend hebben dan gaan we naar een hotel in
de Eifel en jawel, al 25 jaar. Voor mij is het
heerlijk om op dezelfde plekken terug te komen.
Je kent het dorp, de mensen, de omgeving, de

cafés en de eetgelegenheden. Je hoeft nergens
naar te vragen, alleen om de rekening.
Daarnaast ben ik een mensenmens.
Zodra we ergens neerstrijken, settelt mijn vrouw
zich met een goed boek en loop ik ’n rondje en
praat met de mensen die ik dan tegenkom.
Gewoon een gesprek over de dagelijkse dingen,
waar mensen mee bezig zijn, wat ze bezig houdt
en hoe ze tegen dingen aan kijken, dit vind ik
fantastisch. Een mooi onverwacht gesprek met
een vreemde, kan mijn hele dag goed maken.
Hiervan kan ik net zo hard genieten als een
ander van weer een spectaculair uitzicht.
Deze zomer gaan m’n vrouw en ik naar
Portugal. We huren een auto en maken een
rondreis, elke dag een andere plek, maar vooral
elke dag nieuwe mensen, met nieuwe verhalen,
verhalen die ik als vakantieherinneringen mee
naar huis neem.

‘Je moest de dieren echt zoeken
in Het Beukenhof’
Een gedeelte van Het Beukenhof in America is met de grond gelijk gemaakt. De oude troep is weg. Daarmee
is de voorbereiding klaar om het park helemaal op te knappen en er voor te zorgen dat mensen er nog meer
gebruik van gaan maken.

De huidige werkzaamheden bij Het Beukenhof.
Aanleiding om Het Beukenhof op
te knappen, was de aanstaande grote
voorstelling ‘Cyrano’ van de toneelvereniging De Vrije Spelers uit America,
welke in mei 2019 gaat plaatsvinden.
Wiel Haegens is betrokken bij de
organisatorische kant van deze voorstelling. Hij is voorzitter van de stichting die alles rondom de voorstelling
organiseert, zodat de spelers zich
volledig kunnen richten op het spelen.
Wiel: “Iedere vijf jaar zet toneelvereniging De Vrije Spelers een grote productie neer, die iedere keer op een

bijzondere locatie plaatsvindt. Ze hebben eerder gespeeld in een bos, in de
kerk en in een circustent. Vervolgens
kwamen De Vrije Spelers uit bij Het
Beukenhof.” Deze gedachte ontstond
niet zomaar, de toneelvereniging heeft
eerder, direct na de oorlog, op deze
plek een openluchttheater gebouwd.
Van 1946 tot begin jaren 70 is hier veel
gebruik van gemaakt, maar door de
opkomst van de televisie raakte het
openluchttheater uiteindelijk in verval.
Martîn Rongen, betrokken vanuit
de organisatie van de voorstelling,

is op die manier ook betrokken geraakt
bij stichting Het Beukenhof. Hij vult
Wiel aan: “De toneelvereniging is ruim
twee jaar geleden de mogelijkheden
gaan bekijken en kwam toen met het
plan om niet alleen een nieuw openluchttheater te bouwen, maar alles in
één keer aan te pakken waarmee de
dierenweide en speeltuin ook een
flinke opknapbeurt zouden krijgen.”
Dit bleef niet onopgemerkt bij het
college van burgemeester en wethouders. Nadat zij een bezoek aan het
park brachten, constateerden ook zij

dat Het Beukenhof een update kon
gebruiken. “Ondanks de prachtige
omgeving, was het park ook vervallen.
De bankjes waren verrot en de afrastering van de dierenweide was veel te
hoog. Daarnaast was de dierenweide
veel te groot in verhouding tot het
aantal dieren, je moest echt de dieren
zoeken. Omdat het perceel eigendom
van de gemeente is, zijn we vanaf het
allereerste begin met de gemeente in
gesprek. De gemeente adviseert en
denkt volop met ons mee over de
invulling van het park”, aldus Martîn.
Belangrijk in de hele ontwikkeling
is het draagvlak onder de inwoners.
“Het opknappen van zo’n park brengt
veel werk met zich mee”, vertelt
Martîn. “Een hoop werk dat lichter
gemaakt kan worden als er een
draagvlak is bij de inwoners, en dat is
er. Momenteel wordt er al veel gebruik
gemaakt van Het Beukenhof maar als
stichting willen we er voor zorgen dat
het nog meer gebruikt gaat worden.”
Martîn prijst de zelfwerkzaamheid
binnen de gemeenschap. “Er zijn heel
veel mensen die zich aanmelden om
mee te helpen, zoals elektriciens,
timmerlui, metselaars en loonwerkers.
Ook enkele gepensioneerden staan op
elk moment van de dag klaar. Bovendien ondersteunen bedrijven ons door
bijvoorbeeld een schaftwagen of
dakpannen te sponsoren. Het Beukenhof wordt straks een prachtig dorpspark.” Wiel: “Belangrijk is dat het
straks een eenheid wordt, maar vooral
dat het niet te massaal wordt en
intiem blijft. Het is een prachtig stukje
groen midden in het dorp en dat moet
zo blijven. In het huidige plan komen

er in het openluchttheater ongeveer
150 zitplaatsen. Als het park straks
klaar is, kan iedereen er terecht:
alle verenigingen, maar ook de basisschool die langs Het Beukenhof ligt.
Jong en oud kan zich in het park thuis
voelen, waarbij jong kan knuffelen
met de dieren in vernieuwde dierenweide en oud kan genieten van de
rust en de omgeving.”

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

KERSENTUIN JENNISKENS
Crommentuynstraat 50, Meterik

HET IS NOG STEEDS

KERSENTIJD!
EN TE KOOP
HEERLIJKE ZOETE KERS
IN ONZE KERSENAUTOMAAT!
NU OOK HEERLIJKE PRUIMEN!

Bestellingen mogelijk
op tel. nr. 077 398 43 08 of 06 20 59 89 78
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Agenda t/m 26 juli 2018
do
19
07
vr
20
07

zo
22
07

Zomermarkt
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Beatz & Bandz Summerfestival

Tijd: 08.30–15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Peeldijkje, Horst

Tijd: 16.00–01.00 uur
Locatie: Rijhal Hoogveld Lottum

Beatz & Bandz Summerfestival

Muziekinstrumentjes maken

Tijd: 19.30–02.00 uur
Locatie: Rijhal Hoogveld Lottum

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

Bouwvakfeesten

Seizoenswandeling in ’t Sohr

Tijd: 19.00–04.00 uur
Organisatie: Cafe De Lange
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 10.00–12.00 uur
Locatie: start parkeerplaats visvijver Lissevenweg,
Swolgen

Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Feel free Friday part 2

Wij

MEGA Carbootsale

Tijd:per
20.00
- 01.00
uurzoek naar
zijn
direct
op
Locatie: Wilhelmina Swolgen

Poels Meubelen Regio Toernooi
finale

een

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Jeu de Boulesclub Horst

Magazijnmedewerker / Monteur

za
Functie-eisen:
Beatz & Bandz Summerfestival
21
• Zelfstandig
kunnen werken
Tijd: 16.00–02.00
uur
• Goede fysieke gezondheid
Locatie:
Rijhal
Hoogveld Lottum
07
• Geen
9-tot-5
mentaliteit
Gezocht!
Arbeidsvoorwaarden:
• Marktconform salaris en vergoedingen
Backyard
3.0
• Mogelijkheid
tot eenTrouble
vast dienstverband
• Afwisselend
werk
Tijd: 14.00–02.00
uur
• Extra cursussen wanneer vereist

Locatie: Lemmeweg, Sevenum

Beachhandbal

do
26
07

Activeer je innerlijke stem

Tijd: 19.00–22.00 uur
Organisatie: HC Wittenhorst
Locatie: beachvelden HOVOC bij
Dendron College Horst

Tijd: 18.30-21.30 uur
Organisatie: Xtra4people
Locatie: St. Odastraat 72, Melderslo

Zomermarkt
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Bijendag in de Heere Peel
Tijd: 13.00–16.00 uur
Locatie: Aan De Drift, America

schoolverlate
BBL traject
mogelijk!

wo
25
07

rs

Open zondag
Tijd: 13.30–16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

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

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

Voorrondes NK Legpuzzelen
in Meterik
Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Magazijnmedewerker / Monteur
Functie-eisen:
• Zelfstandig kunnen werken
• Goede fysieke gezondheid
• Geen 9-tot-5 mentaliteit
Arbeidsvoorwaarden:
• Marktconform salaris en vergoedingen
• Mogelijkheid tot een vast dienstverband
• Afwisselend werk
• Extra cursussen wanneer vereist

Gezocht!
schoolverlate
rs

Bij de Meulenwiek in Meterik worden op 8 december de voorrondes van het NK Legpuzzelen gehouden. Door
zijn er voorrondes voor de grote finale die op 30 maart 2019 plaatsvindt in Roelofarendsveen.
De inschrijvingen voor de voorrondes zijn afgelopen week geopend.
Tijdens de voorrondes van het
NK Legpuzzelen leggen teams van
vier personen, net als bij de finale,
een duizend stukjes tellende Jan van
Haasteren puzzel van Koninklijke

Jumbo. De eerste vier teams die
als snelste de puzzel volledig en correct hebben gelegd, kwalificeren zich
voor de finale.
In totaal is er plek voor twee-

duizend puzzelfans om mee te doen
in de voorrondes, daarvan zullen er
bijna tweehonderd tegen elkaar strijden in de finale. Inschrijven kan via
www.nklegpuzzelen.nl

BBL traject
mogelijk!

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

SALE
1 item 40%
2 items 50%
3 items 60%

Nieuwe schommels bij
Roeffen Mart
Wie onlangs de speeltuin van Roeffen Mart in Grubbenvorst bezocht, heeft kunnen zien dat de
mandschommels en de gewone schommels weer op hun plek hangen. Ook wordt in de loop van de
week de junglebrug vernieuwd. Stichting Roeffen Mart laat weten: “Onze speeltuin heeft dan weer
de uitstraling zoals wij vinden dat het hoort.” De vervanging en de vernieuwing van de attributen
heeft ze kunnen realiseren door donaties van bedrijven, organisaties en particulieren. “Wij willen
langs deze weg iedereen die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan de vervanging en
vernieuwing heel hartelijk bedanken”, aldus de stichting.
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Toeristentip: Meterik
Een tip voor toeristen om te bezoeken in Meterik is de molen Eendracht Maakt Macht en het
Bakhuuske dat in mei van dit jaar geopend is. Hier kan het hele proces van brood maken bijgewoond
worden: van de teelt van verschillende soorten granen tot het malen in de molen en het brood
bakken in het bakhuuske. De naam van de molen stamt uit de tijd dat de gemeenschap van Meterik
een eigen kerk in het dorp wilde en zou krijgen, op voorwaarde dat ze deze zelf zou onderhouden.
Om dit te bekostigen, werd de molen in 1899 gebouwd om veevoer te malen voor de boeren.
Vandaar de naam Eendracht Maakt Macht.

Zomeractiviteit BiblioNu in Horst
Bibliotheek Horst organiseert op donderdag 16 augustus een gratis lees-doe-bijeenkomst. Alle kinderen
vanaf 4 jaar kunnen deelnemen aan deze zomeractiviteit, waarin de boeken van de schrijver Jacques Vriens
centraal staan.
Tijdens de activiteit kunnen de
kinderen samen een verhaal maken
op een iPad. Vervolgens zal dit
verhaal worden opgevoerd in een
klein toneelstuk.

Bibliotheek Horst verdeelt de
aanmeldingen over twee tijdsgroepen. Van 09.30 tot 11.00 uur wordt de
activiteit gedaan met kinderen van
4 tot en met 7 jaar, waarna van 14.00

tot en met 15.30 uur de activiteit
volgt voor kinderen ouder dan 7 jaar.
Aanmelden voor deze activiteit
kan tot vrijdag 10 augustus via
horst@biblionu.nl

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

Expositie in rozentuin
Op Landhuis De Maashof in Lottum exposeerden zaterdag 14 en zondag 15 juli diverse kunstenaars in de rozentuin. Tijdens de expositie waren onder andere keramiek, schilderijen op hout,
glas in lood en handgemaakte kunstkaarten te zien van onder andere Renée Sondeijker, Susanne
Brylla en Annette Stein.

cultuur 21
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
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

America
geen Mis

Broekhuizen
geen Mis
		

Broekhuizenvorst
zaterdag

zondag

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

09.45

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

Heilige mis

09.00

Kronenberg
Lottum

Melderslo
woensdag
		

Rozenkrans

17.30

Meterik

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Een tip voor toeristen om te bezoeken in Tienray is het Kruiswegpark. In het bos is een reeks van
verschillende kapelletjes met kruiswegstaties te zien, waarbij iedere kapel een fragment van de
lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengt. Dit begint in het park Over de Beek, gaat via de
Burgemeester van Berghstraat en eindigt achter de kerk. Alle kapellen zijn van voornamelijk geel
en rood gekleurde bakstenen, maar zijn onderling allemaal verschillend. De eerste kapelletjes zijn
in 1913 geplaatst naar een ontwerp van de Nederlandse architect Caspar Franssen op initiatief van
de toenmalige pastoor.

Swolgen
zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

woensdag Heilige mis
			

19.00

zondag
		

10.00
14.30

Sevenum

Tienray
De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Kunstweekend
28 en 29 juli

geen Mis
		

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

Toeristentip: Tienray

geen Mis

geen Mis
donderdag
		

Spoedgevallendienst
20 t/m 22 juli 2018
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
T 0478 58 34 78
23 t/m 26 juli 2018
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73

Heilige mis

geen Mis

Meerlo

Tandarts

19.15

Grubbenvorst

(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

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

Heilige mis

Griendtsveen

Venray

Gebiedsteams

service 23

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

Tijdens het Kunstweekend in
Kasteeltuinen Arcen gebruiken
tientallen kunstenaars de tuinen als
hun open atelier en inspiratiebron.

Kijk voor meer informatie & tickets op:

www.kasteeltuinen.nl

B
Bedrag Kwh

€ 61,87 269

€ 47,15 205

€ 35,42 154
€ 84,41 367

€ 64,40 280

€ 48,30 210

€ 76,13 331 € 103,73 451
€ 53,36 232 € 72,91 317

A
Bedrag Kwh

• Stel de temperatuur correct in: het heeft geen zin de laagst
mogelijke temperatuur in te stellen. Voor een diepvries is -18ºC
de ideale temperatuur. Elke graad lager verbruikt 5 procent meer
energie.

€ 47,15 205

€ 36,11 157

€ 27,14 118

€ 57,96 252
€ 40,71 177

A+
Bedrag Kwh

Tummers

6

395,-

• A+ • 180 liter • 155 x 59 x 67 cm
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig
• FrostMatic functie, om snel in te vriezen
• Akoestisch en visueel alarm bij temperatuurstijging

VRIESKAST / AGB62216NW

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

204,-

445,-

795,-

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

• A+++ • VitaFresh
• Inbouwmaten: 122,5 x 56 x 55 cm
• FreshSense • 211 liter
• Deur-op-deur

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

154,-

INBOUW KOELKAST / KIR41ED40

-/-

• A+++ • 217 liter koelen, 98 liter vriezen
• 185 x 60 x 67 cm • LED-interieurverlichting
• Digital Inverter Compressor met 10 jaar garantie
• NoFrost voorkomt ijsvorming • Cool Select duo lade

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

154,-

KOEL-VRIESCOMBINATIE / RB33N300NWW

-/-

INRUILKORTING
INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

949,599,-

RS
T!

Deur-op-deur

HO

599,-

NO FROST

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

• Plaats een diepvries of koelkast niet naast een warmtebron • Denk eerst na over wat u gaat pakken in plaats vijf minuten voor
de open koel- of vrieskastdeur te staan.
(oven, verwarming) om overmatig energieverbruik te
vermijden. Bij voorkeur in een koele ruimte, kelder of
• Lees altijd de gebruiksaanwijzing, vaak staan hier ook tips in.
garage.

Enkele tips om
energie te besparen:

€ 33,81 147

€ 29,21 127

Diepvrieskast 200 liter

84

€ 25,76 112

92

€ 19,32

64

€ 21,16

Diepvrieskist 200 liter

€ 41,40 180
€ 29,21 127

€ 34,27 149
€ 21,85 95

Koel/vriescombinatie groot
Koel/vriescombinatie tafelmodel

Koelkast zonder vriesvak tafelmodel € 14,72

A++
Bedrag Kwh

A+++
Bedrag Kwh

Label

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL

EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor uw oude en vaak energievretende diepvriezer
of koelkast. De korting bij inruil van uw oude (vrijstaande of inbouw) apparaat kan oplopen tot wel 400 euro op de
prijs van een nieuw model. Alles wordt compleet en netjes gratis bezorgd door onze bezorgdienst. Ook het gratis
meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen enkel probleem. Stap dus snel over op een energiezuiniger
apparaat, en bespaar honderden euro’s per jaar op uw energierekening!
NO FROST

!
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Hoge kortingen bij inruil van uw oude koelkast of vriezer!

KORTING!

€400,-

TOT WEL

N
E
Z
E
I
R
V
&
KOELEN

Tummers
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