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Een verfrissende duik
Het is niemand ontgaan: de hitte en droogte van de afgelopen maanden trof ook de gemeente Horst aan de Maas. Iedereen zoekt naar manieren om het hoofd koel te
houden en zich vooral niet druk te maken. Zo ook de hond op bovenstaande foto, die een verfrissende duik neemt in het water van de Kasteelse Bossen in Horst.
Niet iedereen heeft die luxe: er moet ook gewerkt worden en voor de mensen die dat buiten doen, is dat des te pittiger. Lees hier meer over op pagina 02-03

Behoud de Parel: stop werkzaamheden
CVI per direct
Vereniging Behoud de Parel roept de gemeenteraad van Horst aan de Maas op de werkzaamheden bij de
Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in Grubbenvorst per direct stil te leggen. Zij vindt dat er eerst een
plan moet komen dat aan de eerder gemaakte afspraken voldoet.
Eerder gaf het College van B&W
Delfstoffen Combinatie Maasdal
(DCM) tot 1 oktober de tijd een
planning te maken voor de werkzaamheden voor de aanleg van de
CVI aan het Raaieind in Grubben
vorst. Voldoet dit plan niet aan de
voorwaarden, dan worden de werkzaamheden stil gelegd. In mei bleek
dat DCM, tot verrassing van onder
andere de dorpsbewoners, gestart
was met de bouwwerkzaamheden.

Een van de randvoorwaarden die
bij het verlenen van de vergunning
was gesteld, zorgen voor een goede
verkeersafwikkeling, werd volgens de
PvdA niet gevolgd. “Houdt DCM zich
wel aan de overeenkomst? De
ontsluiting die nu is aangelegd, wijkt
af van het eerder besluit. Ondanks dat
er verbodsborden staan voor
vrachtverkeer, rijden er toch
vrachtwagens. Het is onacceptabel dat
de verkeersveiligheid in de aanlegfase

al in het geding is,” aldus Richard van
der Weegen tijdens de
raadsvergadering van 22 mei.
In de raadsvergadering van
5 juni riepen de politieke partijen
het college op tot onderzoek naar de
verkeersveiligheid. Een woordvoerder
van de gemeente liet toen weten
dat na gesprekken met DCM het
college de werkzaamheden niet per
direct liet stilleggen, maar het bedrijf
tot 1 oktober de tijd gaf om met een

werkplan te komen.
Vereniging Behoud de Parel vindt
dit echter te lang duren. In een brief
aan de gemeenteraad roept zij op de
werkzaamheden meteen te staken.
“DCM hebben wij als vereniging
Behoud de Parel als een notoir
onbetrouwbaar bedrijf leren kennen”,
aldus de vereniging. Zij verwijst
daarmee naar eerdere afspraken die
volgens haar zijn gemaakt. Zo zou
DCM de vereniging op de hoogte
houden van de ontwikkelingen van
de plannen. Dat is volgens Behoud
de Parel nooit gebeurd.
Door DCM zou er intussen wel

op de kruising een verkeersregelaar
zijn geplaatst tijdens het in- en
uitrijden van vrachtwagens.
Volgens Behoud de Parel een goede
ontwikkeling, “mits gegarandeerd
kan worden dat de verkeersregelaar
altijd op z’n post is als er
vrachtwagens in- of uitrijden, ook
als dat ’s nachts het geval zou zijn.”
Zij wil daarnaast dat bekeken wordt
of er een fietstunnel gerealiseerd
kan worden. Wordt er echter gekozen
voor de aanleg van een tweezijdig
fietspad, dan wil Behoud de Parel
dat zoveel mogelijk bomen gespaard
worden.
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Weer laat sporen na

Natuur in de gemeente lijdt onder droogte
De droogte van de afgelopen weken laat duidelijke sporen na in de
natuur, ook in Horst aan de Maas. Zo is het waterpeil in natuurgebied het
Schuitwater in Broekhuizen bijzonder laag en staan poelen en vennen
bijna droog.
Wie de afgelopen tijd in het bos
heeft gewandeld, had wellicht het
idee dat het herfst was door de vallende bladeren. “Veel bomen hebben het moeilijk”, beaamt boswachter
Andy Liebrand. “Ze laten de bladeren
al vallen en bladeren verschrompelen. Dit doen de bomen om zich te
beschermen tegen de droogte. Ze
trekken het vocht en de voedingstoffen uit de bladeren terug naar de wortels in de hoop zo de droge periode
te kunnen overleven.” Wat het effect
hiervan is, weten we pas volgend jaar

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

zegt Liebrand. “Of ze het uiteindelijk
redden, gaan we volgend jaar in het
voorjaar zien als de bomen weer blad
moeten krijgen. Veel besdragende
struiken, zoals de lijsterbes, hebben
minder bessen dit jaar, de bessen zijn
kleiner en verschrompelen eerder. Dit
betekent voor vogels die die bessen
eten dat er minder voedsel beschikbaar is. Gisteren zag ik in de Bergerbos
dat plaatselijk de heide bruin aan het
worden is in plaats van paars van de
bloei. Delen van de heide sterven door
de droogte bovengronds af. De heide
heeft weer jaren nodig om zich hiervan te herstellen.” Doordat er bijna
geen groene en bloeiende kruiden
meer zijn, is er minder voedsel voor
insecten en vlinders die leven van
bijvoorbeeld de nectar van bloemen,
weet de boswachter. “Je hoort dan ook
in het nieuws dat er op dit moment
minder vlinders zijn. Dat is bijzonder
want in het begin van de zomer was
het nog een goed vlinderjaar.”

www.hallohorstaandemaas.nl

Schuitwater

Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Onder andere in het Schuitwater is
goed te merken, wat de gevolgen zijn
van een langere periode zonder regen.
Liebrand: “De waterstand is bijzonder
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laag. Poelen en vennen staan bijna
droog. De waterstand is zo laag dat
delen van het moerasbos droog zijn
komen te staan. Er stroomt zelfs geen
water meer uit het Schuitwater in de
Broekhuizermolenbeek. Dat heb ik in
al die jaren dat ik hier boswachter ben
nog niet mee gemaakt.” Hij geeft aan

dat de natuur zich wel weet aan te
passen aan de situatie. “Ze is weerbaar en veerkrachtig. Net als de dieren. Ook zij passen zich aan en moeten
misschien wat verder gaan voor wat
te eten en te drinken.” Er worden door
Staatsbosbeheer geen maatregelen
genomen. Het wordt zoveel moge-

lijk aan de natuur zelf overgelaten.
“Wel houden we in de gaten of de
runderen die in de natuurgebieden
lopen nog voldoende water hebben.
Op dit moment is er overal nog water
beschikbaar. En er komt regen aan
dus dan hoeven we niet in actie te
komen.” (Foto: Rob Beckers)

Waterlopen vallen langzaam droog

Ook in Horst aan de Maas
rekening houden met de vissen
In verband met de aanhoudende
droogte en hitte roept vereniging
Sportvisserij in Limburg de leden
en besturen van aangesloten
verenigingen op waterlopen in
de buurt in de gaten te houden.
Dat laat de vereniging in een
bericht op hun website op dinsdag
31 juli weten.
Vanwege de droogte en het
neerslagtekort vallen beken
die normaal watervoerend zijn,
langzaam droog. De vissen die
normaal gesproken in deze beken
aanwezig zijn, moeten op deze
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manier noodgedwongen naar de
diepere stukken van de waterlopen.
Sportvisserij in Limburg wil voorkomen
dat deze ingesloten vissen sterven en
roept dus op om dit soort waterlopen
te controleren op vissen die in de
problemen zijn geraakt.

Waterstand
kritiek
Ook vanuit hengelsportvereniging
het Bliekske uit Horst wordt
er rekening mee gehouden.
“Wij controleren regelmatig onze
viswateren en adviseren de leden
ook om met dit weer rekening te
houden met de vissen. Helaas zijn
er toch nog vissers die dit advies

niet interessant genoeg vinden
en toch door vissen”, zo laat de
hengelsportvereniging weten.
Zo noemen ze de waterstand bij
retentievijver de Brommér aan de
Sint Jorisweg in Hegelsom kritiek.
“De personen worden wel
aangesproken aan het water. met
name aan de Brommér, omdat
de waterstand daar echt laag is.
Meerdere keren per dag wordt er
door bestuursleden en controleurs
van het Bliekske gecontroleerd. Bij
een calamiteit wordt er door het
bestuur tijdig actie ondernomen.”
Voor het viswater bij de bij de
Kasteelse Bossen is er geen gevaar,
geven ze aan, omdat de vijvers daar
dusdanig diep zijn.

nieuws 03

09
08

‘Ach, overal is het warm’
De een kan met deze temperaturen in een met airco gekoeld kantoor zitten, de ander voert zijn werkzaamheden gewoon buiten uit. Dan is het zaak om je hoofd koel te weten te houden.

Medewerker van Bakker Groen houdt het koel met een raampje open
Koel blijven is geen probleem voor
Micky Bouten (25). De Sevenummer is
werkzaam bij Attractiepark Toverland.
Bouten werkt al 4,5 jaar fulltime bij
het attractiepark. Hij is onder meer
verantwoordelijk voor de parkeervoorziening en werkt afwisselend bij de
attractie Merlin’s Quest en de nieuwe
achtbaan Fe-nix. Dat bekent dat hij
veel in de buitenlucht bezig is, maar
dat maakt hem niet uit. “Als we op
de parkeerplaats werken, dragen we
petjes. Er zijn wat schaduwplekken en
er staan ook parasols, we staan niet
de hele dag in de volle zon. Daarnaast
zorgen we ervoor dat we voldoende
water drinken en in de pauzes pakken we een lekker ijsje”, lacht hij. “Ik
ben het liefste buiten bezig”, zegt hij.
Op een kantoor zitten zou dan ook

niets voor hem zijn. “Bij de achtbaan
is er airco, maar die zet ik bewust
niet hoog, anders is het temperatuurverschil met buiten te groot. Met de
Midzomeravonden werken we langer
door ’s avonds en dan koelt het lekker
af.” Wie bij de attracties staat, mag bij
zijn bedrijfskleding een korte broek
dragen. Dit geldt in verband met de
veiligheid niet voor de medewerkers
in de horeca. Het is prima uit te houden, vindt Bouten. “Ach, overal is het
warm, ook als ik thuis zit. We hebben
er allemaal last van. Maar ik kan de
warmte makkelijk overleven.”

Hitte vermijden
Esmee Douven uit Horst helpt tijdens de vakantieperiode bij verspreidingsbureau Garçon in Horst mee met

het bezorgen van de HALLO. Samen
met het team van Garçon maakt zij
op donderdag, vrijdag en soms zelfs
zaterdag in een busje een ronde door
de gemeente Horst aan de Maas om
de HALLO bij iedereen op de deurmat te krijgen, ongeacht het weer.
“Het is best wel heftig om in die hitte
te bezorgen”, zegt ze. “We willen dan
ook zo veel mogelijk in de ochtend
tussen 09.00 en 13.00 uur en in de
avond na 18.00 uur bezorgen, om zo
de hitte van de middag te vermijden.”
Voor haar is het vooral een kwestie
van veel drinken en goed insmeren
van tevoren. “Ik neem zelf genoeg
water mee, minstens een literfles
en we pakken ook wat rust. We zijn
dan ook blij als we tussendoor wat
schaduw of wind kunnen opzoeken.”

Ook de diverse groenvoorzieningen in de gemeente Horst aan de
Maas hebben te lijden onder deze
temperaturen. Onderhoud is dus
belangrijk. “Onze medewerkers zijn
meestal een dagje bezig met dat
lichte bestratingswerk, maar met deze
temperaturen wordt dat gemakkelijk
drie dagen”, vertelt Gina Stegmeijer,
administratief medewerker bij Bakker
Groen. De voornaamste maatregel
die ze treffen is in de ochtend een uur
eerder beginnen en niet langer dan tot
13.00 uur te werken.“Waar het mogelijk is beginnen de mannen dan om
06.00 uur, maar in een woonwijk is
het bijvoorbeeld niet altijd even handig om rond dat tijdstip te maaien”,
vertelt Stegmeijer. “En als het net
wat meer werk is, dan zetten we daar
meerdere mensen op om te zorgen
dat ze het werk wel klaar krijgen.”
Ze geeft aan dat de medewerkers zelf
ook maatregelen nemen. “De meesten zetten een pet op, zorgen dat ze
genoeg drinken en smeren zich in van
te voren. Daarnaast pakken ze hun
rust tussendoor, door bijvoorbeeld de
schaduw op te zoeken. Op een sportveld is dat dan weer lastig; dan wordt
het echt onverantwoord voor de mannen om langer dan tot 13.00 uur te
werken.” Mocht het in de komende
weken weer meer gaan regenen en
minder warm worden, dan kunnen
ze zich klaar maken voor de herstelwerkzaamheden. “Er is heel veel uitgedroogd door de hitte, maar je kunt
nog niet helemaal peilen wat het wel
en niet overleefd. Dat zie je straks
pas als het weer wat meer geregend
heeft. De grote bomen met de dikke
wortels houden dit wel vol, maar de
kwetsbare planten overleven dit niet”,
aldus Stegmeijer.
“De zon is echt een sloper in
dit vakgebied”, vertelt Chris Steegs,
opzichter bij Suez afvalverwerking
en de contactpersoon tussen de

gemeente en de ‘jongens op de vuilniswagen’. “Met zo’n weer kun je het
beste de hele dag in een badje liggen
en niets doen. Bij het minste geringste breek het zweet al uit.” Het is een
scenario waar de meesten alleen van
mogen genieten tijdens hun vakantie, want in de tussentijd moet er ook
gewoon werk verzet worden. “En dan
is het werk van een vuilnisman al
lichamelijk zwaar. Al helemaal in deze
temperaturen, waarbij je gemakkelijk
vier liter vocht kwijt raakt. Met alle
lichaamsbeweging die de jongens
krijgen en de warmte die van de
wagen afkomt, is het net alsof je in
de jungle aan het werk bent.” Steegs
spreekt uit ervaring, want hij heeft
zelf ook jarenlang achter de vuilnis
wagen gestaan.

Gezond verstand
gebruiken
“Vooral in de gemeente Horst aan
de Maas, waar ze met kleinere prullenbakjes werken is het net een tikkeltje
zwaarder omdat ze hiervoor moeten
bukken. Daarnaast draait de vrachtwagen op volle toeren, die ook zijn warmte
kwijt moet. Rondom de wagen is het
daarom met gemak tien graden warmer dan op de thermometer’, vertelt
hij. In hun werkzaamheden zijn ze niet
gebonden aan tijd. “Het werk is klaar als
het werk klaar is. Dat kan om 15.00 uur
zijn, maar ook 19.00 of 20.00 uur. Als al
het vuil maar opgehaald is. We vragen
ze dan ook allemaal om ieder uur één
of twee keer 5 minuten even de verkoeling op te zoeken.” Hij vindt het vooral
belangrijk om je gezond verstand te
gebruiken. “Het maakt niet uit of je dik,
dun, groot, klein, sterk of slap bent, met
deze temperaturen ga je onderuit als je
niet genoeg drinkt of niet goed oplet.
Dat kan gevaarlijke situaties opleveren
en het gaat toch ook om de veiligheid
van de jongens.”

Crist Coppens
HEERLIJK GYROSPAKKET:
geldig t/m
zaterdag
11 augustus 2018

500 gram vlees, 5 broodjes
en saus € 6,95

VLEESWARENKOOPJE

Eigen boterhamworst 150 gram
halen 100 gram betalen

Verstand van lekker eten!

#

077 398 37 94

Tropische duik

...nog maar 3 weken ...Aardbeienland
KOM GENIETEN, NU HET NOG KAN VAN AL
HET MOOIS WAT HET SPROOKJESACHTIGE
AARDBEIENPARK TE BIEDEN HEEFT
BIJ INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON

ONTVANGT U € 2,50 KORTING
OP DE NORMALE ENTREEPRIJS
GELDIG VAN 10 T/M 19 AUGUSTUS
max 4 pers. niet geldig icm andere acties

#

Door de aanhoudende warmte bereikt ook het water tropische temperaturen. Normaal gesproken
is het water van de Kasteelse Bossen rond deze tijd ongeveer 20 graden, nu is het ruim 26 graden.
Reden voor duikvereniging OSV Quintus uit Horst om een tropenduik te organiseren. Slechts gekleed
in duikpakken geschikt voor tropische wateren werd de onderwaterwereld van de Kasteelse bossen
verkend. “En hoewel het onderwaterleven misschien iets minder tropisch was werd er toch veel
leven gezien: baarzen, voorns en snoeken”, aldus de duikclub

www.coppens.keurslager.nl
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“Danke, danke, danke”
Dat waren ongeveer ozze Va zijn laatste woorden
voordat hij van ons heenging...

Altijd druk in de weer,
met zijn eigen geluid, zonder te kunnen praten.
Onze bijzondere broer en oom is er niet meer,
tot ons grote verdriet heeft hij ons verlaten.

Jos Thielen
* Horst, 24 november 1954

† Meerlo, 4 augustus 2018

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle lieve
woorden, bezoek en kaartjes die we hebben ontvangen tijdens
het ziekbed en het overlijden van ozze Va

Toon Coenders
Heel veel dank!
Het was voor ons een grote steun
en we kijken er met veel liefde op terug.
Liefs kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Coenders

Sevenum Mariet en Jan Stappers - Thielen
Melderslo Ger en Mieke Thielen - Lenders
Hegelsom Hay en José Thielen - Willems
Panningen Riek en Theo Vissers - Thielen
America Wilma en Jos Kleuskens - Thielen
Hegelsom Jacqueline en Wil Craenmehr - Thielen
Neven en nichten
Achterneven en achternichten
Medebewoners en groepsleiding ‘de Pilmus’
Correspondentieadres: Steegstraat 1b, 5962 AG Melderslo
We nemen afscheid van Jos op zaterdag 11 augustus om 10.00 uur
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Jos ging altijd met veel plezier naar de dagbesteding op ‘de Pilmus’.
Daarom vragen wij in plaats van bloemen een donatie hiervoor.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons lid

Lambert (Bart) Lemmen
Bart was een gewaardeerd en actief lid van onze vereniging.
We zullen zijn humor en optimisme missen.
Wij wensen Tiny, Luc, overige familie, vrienden
en kennissen veel sterkte met dit verlies.
Bestuur, leden en vrijwilligers RKsv Wittenhorst.

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

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a.: ploegen.frees.spitmachine.
weibloter.kipper.messtank.schudder.
hark.maaier.tuinbouwmachines.tractor.
enz. alles aanbieden.
Tel.: 06 19 07 69 59.

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

Wij bedanken u hartelijk voor uw medeleven na het overlijden
van mijn lieve man, onze papa en opa

Martien van Issum

Jans

19 juli 2018
Dochter van
Ron Beurskens en Tineke Cuppen
Zusje van Jorg
Van Douverenstraat 18
5961 JJ Horst

Geboren
31 juli 2018

Dylan
Zoon en broertje van
Luc, Jolanda en Zoë Verhaeg
Janssenweg 5, 5961 RM Horst

Uw kaarten, bloemen, berichtjes en bezoek
waren voor ons een grote steun
Cisca
Marlie en Théon, Machteld en Jelle, Jasper
Linda en Laurent

Kantoorruimte in Horst-Centrum
Ideaal voor starters, vanaf 250 euro
per maand, div. afmetingen,
Tel.: 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Aardbeienplanten, preipl., koolpl.,
beukenhaag, wintergroene-leibomen
14 soorten, vasteplanten, heesters,
hagen, eenjarige fruitbomen/
struiken, palmbomen div maten,
bodembedekkers, hortensias
div soorten. Tel.: 06 30 58 79 98
Email:bleustone@live.nl
Te huur bedrijf/opslagruimte,
voor meer info bel 06 27 21 26 04.
Sleutelbos gevonden op bospad
tussen St Jorisweg en ingang
scoutingterrein. Eigenaar kan contact
opnemen met tel. 06 50 26 14 35.

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

Te koop blauwe bessen.
Na tel. afspraak P.Kusters
tel.: 06 17 82 84 19.

Welkom lief ventje!

Geboren op
6 augustus 2018

Raf

Gevraagd Terras Medewerk(st)er
(hele jaar) Werk je graag met mensen?
Hou je van gezond, natuur en van
aanpakken? Word je vrolijk van de hele
dag complimenten ontvangen? Dan is
werken op Kaldenbroeck misschien iets
voor jou. Marlies@kaldenbroeck.nl

Zoontje en broertje van:
Leon en Moniek
Horsten-Janssen
Iva
Pieter Belsstraat 36
5961 DW Horst

Te huur opslagruimtes
In Melderslo (Leeuwerweg 15), 170m2
(6x 28m), hoogte 4m, vorstvrij, verhard
buitenterrein, heftruck aanwezig.
Tel. 0612847592 (Guus van Rens) of
0621580785 (Ben van Rens)

Welkom lief meisje!

Caravanstalling
Aangeboden: overdekte caravanstalling
Kosten bedragen € 250 per jaar Indien
interesse graag contact opnemen met
06-40278111
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. snijbonen, snoepen soeptomaten, komkommers,
courgette, pepers, frambozen,
pruimen, nectarine, mirabellen enz.
Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Geboren op
01 augustus 2018

Pip
Dochter van:
Rob Vervoort
& Cassie Vallen
Dorperweiden 66
5975 BD Sevenum

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.

Geboren

Milan
03 augustus 2018
Zoon van
Maico Cox en
Rianne Spreeuwenberg
De Pelslap 7
5961 LP Horst

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Dag en nacht bereikbaar

Van harte gefeliciteerd
met jullie
Gouden huwelijk!
1968

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

Dit prachtig stel is 12 augustus
40 jaar getrouwd!
T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

09-08

2018

Harrie & Sophie
Houben-Dinghs

Hans en Gert

Namens de kinderen
en kleinkinderen

van harte gefeliciteerd!

Donkstraat 2c, Meterik

pap en mam
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‘Het maakt niet uit hoeveel mensen er
komen, een connectie blijft een connectie’
De leden van Werkgroep 11, actief in de Norbertuswijk in Horst, organiseerden zaterdag 4 augustus een
ontmoetingsmoment voor de inwoners van deze buurt. Met deze ontmoetingen wil de werkgroep leren wat er in
de wijk speelt.

Werkgroep 11, bestaande uit professionals en vrijwilligers uit de wijk,
wil voor meer verbinding en samenwerking zorgen. Dit doen ze door
verschillende evenementen te organiseren en door in gesprek te gaan met
de inwoners. Tijdens deze ontmoetingsmomenten kunnen de bewoners
met Karin van der Plas en Annet van
Soest, leden van de werkgroep, in
gesprek gaan. “Werkgroep 11 is ontstaan tijdens een inspiratieavond in

2017. Veel mensen waren van mening
dat er iets moest komen dat er voor
zorgt dat er ook echt meer samenwerking en verbinding komt binnen de
wijk. Vanuit dit idee is Werkgroep 11
ontstaan”, vertelt Karin.
Ook ondersteunt de Werkgroep
het 10-puntenplan van het wijkcomité ondersteunen. “Dit 10-puntenplan één van de uitkomsten van een
enquête die in 2013 binnen de wijk
werd gehouden. Hieruit bleek dat veel

“Dat ons dit gelukt is, daar zijn we
nog steeds heel erg blij mee. Maar we
zijn er nog lang niet natuurlijk, ook de
rest van de punten moeten uitgevoerd
worden”, vertelt Karin.
Daar hoopt Werkgroep 11 aan bij
te dragen. Dit doet de groep vooral
door met mensen in gesprek te gaan.
“Wij organiseren deze ontmoetingen
zodat wij in gesprek komen met de
mensen uit de wijk. We hebben hier
niet altijd echt een kans voor, maar
de bewoners hebben er wel behoefte
aan. Vaak gaan mensen met vragen
naar de huisarts die niet medisch zijn,
dit is zelfs 40 procent. Wij proberen
door met mensen te praten en contact
te zoeken, dit getal omlaag te krijgen.
Vaak willen mensen hun verhaal kwijt
en zoeken een luisterend oor. Wij, als
Werkgroep 11, bieden dit aan. We zorgen ervoor dat de bewoners ergens
terecht kunnen”, zegt Karin.

Om dit te kunnen doen, is het
belangrijk dat de inwoners weten
dat de werkgroep bestaat. Daarom
worden er verschillende evenementen
en ontmoetingen georganiseerd.
“We hebben deze ontmoetingen
nu al een aantal keer gedaan en het
blijven mooie momenten. Het maakt
niet uit hoeveel mensen er op af
komen, een connectie blijft een connectie”, vertelt Annet.
De leden van Werkgroep 11 zijn
deze zomer nog op verschillende
plaatsen in de wijk Norbertus te
vinden. Zo trappen ze op Burendag
een nieuwe activiteit af, Kom op de
Soep.
Hierbij staan ontmoeten en samen
bewegen centraal. De activiteit wordt
steeds afgesloten met een kom soep.
Vanaf 22 september zal dit elke
zondag plaatsvinden in het Huis van
de Wijk.

wijkbewoners erg betrokken zijn met
de wijk en vooral willen dat dat ook zo
blijft. Hierna is er een 10-puntenplan
bedacht”, zegt Annet.
Dit plan bestaat uit verschillende
thema’s zoals zorg, voorzieningen,
historisch erfgoed en een ontmoetingsplek. Een ontmoetingsplek heeft
de wijk inmiddels. Deze heet het Huis
van de Wijk en deze bevindt zich in
hetzelfde gebouw als basisschool
De Twister.

Pannetje vat vlam in Tienray
Aan de Trambaan In Tienray heeft de brandweer op zondag 5 augustus rond 20.30 uur de deur van een
woning moeten forceren. Aanleiding was rookontwikkeling die ontstaan was nadat een pan op het fornuis
aan was blijven staan, zo laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Limburg desgevraagd weten.
De bewoners zelf waren op dat moment niet thuis.

Nieuw instrument CRDL
in Het Molenveldhuis
Het Molenveldhuis in Horst introduceert een nieuw interactief
zorginstrument speciaal voor bewoners met geheugenproblemen,
namelijk de CRDL, wat staat voor het Engelse woord Cradle. De
CRDL is bedoeld voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie. Als twee mensen hun hand op het instrument leggen en elkaar aanraken, ontstaat een gesloten circuit.
De gebruikers horen dan een variatie aan geluiden door vasthouden, strelen en frommelen. Dat roept herinneringen of emoties
op die leiden tot onderlinge verbinding en contact. De zorginstelling heeft zelf de CRDL aangeschaft vanuit het project
Waardigheid en trots.

BARBECUE & BUFFET
“Een voorbijganger bemerkte dat
er rook in de keuken was, waarna
er dus een melding uitging naar
de brandweer”, zo laat hij weten.
“De schade is beperkt gebleven: om

20.30 uur kwam de melding binnen
en drie kwartier later waren ze
weer terug op de kazerne. Er is één
blusvoertuig aan te pas gekomen.”
Een woordvoerder van Politie Horst

Peel en Maas laat weten dat er die
avond nog contact is geweest met
de bewoners en dat ze dezelfde
avond nog terug naar de woning zijn
gekomen.

T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Haar leven was goed.
Het is goed zo.

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

Net voor haar 90e verjaardag
is ôs mam en ôs oma overleden.

Truus Vissers - Roefs
al 28 jaar weduwe van

Lei Vissers
+ Velden, 13-08-1928

†
† Horst, 07-08-2018

Boxtel Wies en Cees
Nikki en David
Susan †
Uden Herman en Ine
Manon
Joost
Diepenveen Gerda en Freddy
Teun en Sophie
Hella
Meerlo Harrie en Gerrie
Jasper en Lizet
Janine en Koen
Lieshout Leon en Ria
Sanne
Lonneke en Bart
Correspondentieadres
Harrie Vissers, van Aldenbruggenstraat 6, 5864 AZ Meerlo
Ôs mam is in Afscheidshuis ’t Pastoërsweike, Bosweg 5 te
Swolgen, waar jullie persoonlijk afscheid van haar kunnen nemen
op vrijdag 10 augustus van 18.00 tot 20.00 uur.
De H. Mis wordt gehouden op zaterdag 11 augustus om 10.30 uur
in de Parochiekerk H. Joannes de Doper, Hoofdstraat 17,
5864 BC Meerlo, waarna we haar naast ôzze pap zullen
begraven op het kerkhof in Meerlo.
Dank aan allen die tijdens het leven van ôs mam,
belangrijk voor haar zijn geweest.

Holiday FM op Schatberg
Camping De Schatberg was tot en met woensdag 8 augustus de thuisbasis van Holiday FM:
een radio- en televisieproductie die een samenwerking vormt tussen hobbyisten, professionals,
Omroep Venray en Omroep Peel en Maas. Dagelijks werd er live zomerradio gemaakt.

Ongeluk in Grubbenvorst
Op de kruising bij het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst heeft op vrijdag 3 augustus rond 20.40 uur een
ongeluk plaatsgevonden. Twee auto’s botsten frontaal tegen elkaar nadat één van de bestuurders verblindt
raakte door de laagstaande zon.
Een woordvoerder van de politie laat weten dat het hierbij gaat om
een 83-jarige man uit Grubbenvorst
en een 18-jarige man uit Lottum.
“De man uit Lottum werd verblindt
door de laagstaande zon, waardoor

hij de bocht niet kon overzien. De
man uit Grubbenvorst kon niet meer
uitwijken, waardoor ze tegen elkaar
botsten. Allebei reden ze niet hard”,
aldus de woordvoerder. De man uit
Grubbenvorst kwam met de schrik vrij,

maar werd alsnog nagekeken door
een ambulance. De man uit Lottum
is ter controle naar het ziekenhuis
gebracht en heeft er enkele hechtingen aan over gehouden. Beide auto’s
zijn afgesleept.

Rapport: slechte
infectiepreventie Hof te Berkel
Uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat bij Hof te Berkel in Horst, onderdeel van
De Zorggroep, niet alle richtlijnen met betrekking tot infectiepreventie en antibioticabeleid worden nageleefd.
Zo droegen sommige medewerkers sieraden tijdens het werk en wisten zij niet of persoonlijke spullen van
cliënten waren schoongemaakt.

Na zijn avontuur in Teuge
heeft Pap dan nu
zijn allerlaatste sprong gemaakt
Na al die mooie jaren die we met hem mochten beleven, hebben wij
onverwacht afscheid moeten nemen van ôzze Pap, Opa en Alde-Opa

Toon Geurtjens
Echtgenoot van

An Geurtjens-Cuppen †
Hij overleed in de leeftijd van 95 jaar
Kinderen en kleinkinderen
Correspondentie adres: Hemelrijk 31, 5961 LT Horst
Ôzze pap is voor het laatst in ons midden op donderdag 9 augustus
om 12.00 uur in de aula van Crematorium Boschhuizen aan de
Spurterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray

De inspectie bracht in april een
aangekondigd bezoek aan Hof te
Berkel. Zij constateerde daarbij een
flink aantal gebreken. Naast dat sommige medewerkers sieraden droegen
en in hun eigen kleding werkten, werd
er ook gebruik gemaakt van stoffen
heuptasjes. Volgens de inspectie was
er echter geen beleid over het wassen van deze tasjes. Ook waren in de
kamers van de cliënten met dementie
geen wegwerphanddoekjes, zeep of

handdoeken aanwezig. Medewerkers
waren op de hoogte van de regels
voor desinfectie en desinfecteerden
niet. Daar waren ook niet de benodigde middelen voor beschikbaar. De
verpleeghuisarts werd niet structureel betrokken bij het adviseren en
instrueren van medewerkers en er
vond geen afstemming plaats tussen de arts en het bestuur. Hof te
Berkel werd op zestien punten beoordeeld. Op acht punten voldeed de

locatie niet of grotendeels niet aan
de richtlijnen. In een reactie laat De
Zorggroep weten dat zij het rapport
serieus neemt en ermee aan de slag
is gegaan. “Kwaliteit en veiligheid
staan voorop. De bewoners staan altijd
centraal. Het inspectierapport maakt
het voor De Zorggroep mogelijk om de
dingen nog beter te doen”, aldus een
woordvoerder. “Er is een verbeterplan
gemaakt en verbeteracties zijn al in
gang gezet.”

Parkeerplek vrachtwagens
op Berghem
Gemeente Horst aan de Maas onderzoekt of het mogelijk is een parkeerplaats voor vrachtwagens aan te
leggen op bedrijventerrein Berghem in Sevenum. De gemeente bekijkt momenteel samen met de bedrijven
waar deze het beste kan komen te liggen.
Het parkeren van grote voertuigen, zoals vrachtwagens en touringcars, is binnen de bebouwde kom niet
toegestaan, behalve op aangewezen
plekken. In Horst aan de Maas zijn er
negen locaties waar vrachtwagens
kunnen parkeren: op drie plekken
in Horst, in America, Grubbenvorst,
Lottum, Broekhuizenvorst, Swolgen

en in Tienray. Op deze locaties zijn
geen extra voorzieningen getroffen,
zoals toiletunits of douchegelegenheden. Omdat dit hogere beheerskosten
met zich meebrengt, en waarschijnlijk een toename van geparkeerde
vrachtwagens, ziet gemeente Horst
aan de Maas hier van af. Het CDA had
hier eerder vragen over gesteld. Wel

bekijkt de gemeente of het mogelijk om in Sevenum, waar nog geen
parkeerplek is voor vrachtwagens,
een parkeerplaats aan te leggen op
bedrijventerrein Berghem. Daarvoor
gaat de gemeente in overleg met de
bedrijven. Er worden verder niet meer
parkeerplaatsen voor vrachtwagens
aangelegd, aldus de gemeente.
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Anke Leijssen

Door dik
en dun
Onzekerheden, iedereen
heeft ze wel of heeft er mee
te maken gehad. Ik als meisje
in de puberteit merk vooral
dat het lichaam heel
belangrijk is. Ik ken genoeg
mensen die wel wat
grammetjes minder willen, of
juist meer. Die meer
rondingen willen of juist weer
minder.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

geweldig zijn om op zoiets op te treden. Parachutespringen lijkt me ook
heel erg vet. Je krijgt zo’n adrenaline
kick. Toch denk ik dat ik op het allerlaatste moment heel bang zou zijn en
dat iemand me uit het vliegtuig zou
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind deed ik graag tekenen en zin- moeten duwen.
Wat is jouw stopwoordje?
gen. Tekenen deed ik vooral in mijn
schoolschriften, die stonden helemaal Er is niet echt een woord wat ik supervaak zeg, maar het woord ‘wauw’
vol gekriebeld.
gebruik ik regelmatig. Dit gebruik ik
Wat was je eerste gedachte toen je
vaak als reactie op iets of iemand.
vanmorgen opstond?
Hoe heb je je beste vriend of
Het eerste wat ik dacht was dat
vriendin ontmoet?
ik moest gaan werken, maar dat
Ik heb niet één vaste vriendin, maar
ik helemaal geen zin had om op
ik heb er een paar. Die heb ik eigente staan. Ik werk bij GooijenDaag
lijk allemaal ontmoet door school of
Ouderdagbesteding. Hier verzorg ik
door sport. De meeste ken ik van de
het ontbijt.
middelbare school en eentje van de
Als je ervoor kon kiezen om voor
basisschool.
altijd één bepaalde leeftijd te
Wat is je favoriete hobby?
hebben, welke zou dat dan zijn?
Muziek maken en tekenen. Ik speel
Dan zou ik voor 27 jaar gaan. Op deze
leeftijd ben je al redelijk volwassen en piano, gitaar en ukelele. Met een
vriendin van me treed ik soms ook
heb je al veel meegemaakt. Ook heb
je heel veel vrijheid, maar toch ben je op. Dit kan bij buurtfeesten zijn, maar
ook bij grote evenementen zoals
nog jong en zo zien mensen je ook.
bij OJC Niks. Sinds kort ben ik ook
Wat zou je nog willen doen in je
begonnen met fotografie. Foto’s heb
leven?
ik altijd al heel erg mooi gevonden en
Een keer optreden op een heel
daarom leek het me leuk om deze ook
groot festival of parachutespringen.
Optreden op een groot festival lijkt me zelf te maken.
heel erg leuk. Ik ben al mijn hele leven Wat is je favoriete sociale medium?
Instagram. Het leuke aan Instagram
met muziek bezig en daarom zou het
Anke Leijssen
15 jaar
Horst
Dendron College

vind ik dat je zelf foto’s er op kan zetten en de foto’s van je vrienden kan
zien. Ook kan je mensen waar je bijvoorbeeld fan van bent makkelijk volgen. Het is een heel makkelijk sociaal
medium en dat maakt het zo leuk.
Hond of kat?
Sowieso een hond, want thuis hebben
we een teckel en die heet Bertje. Thuis
hebben we altijd honden gehad en
nooit katten, dus ik ben meer honden
gewend.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Dit jaar ging school niet zo heel
goed, vooral de laatste periode niet.
Of ik overging dit jaar hing af van
mijn punten tijdens de toetsweek.
Ik was daarom ontzettend zenuwachtig toen die punten online kwamen.
Uiteindelijk heb ik het wel gehaald.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Er is niet echt iets wat mensen niet
van mij weten. Ik ben altijd heel erg
open tegenover anderen en vertel
mensen vaak wat er allemaal in mijn
leven speelt.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
In volleybal of in speerwerpen.
Volleybal, omdat ik op volleybal zit en

het een heel leuke sport vind. Ik doe
dit al sinds ik 6 jaar ben bij HOVOC in
Horst. Het lijkt me ook leuk om speerwerpen heel goed te kunnen. Ik heb al
een beetje talent hiervoor en daarom
lijkt het me nog leuker om er echt
goed in te zijn. Het leuke aan speerwerpen vind ik dat je precies kan zien
hoe ver je de speer gegooid hebt en
hoe goed je bent.
Ben je bijgelovig?
In eerste instantie zou ik zeggen van
niet, maar toch zijn er een paar dingen
die me toch wel bijgelovig maken. Zo
denk ik dat er na de dood wel iets is,
maar echt geloven doe ik niet.
Optimist, pessimist of realist?
Optimist, want ik kijk vaker naar de
goede dingen in het leven in plaats
van naar de slechte dingen. Als pessimist denk ik dat je niet het hele
plaatje van het leven te zien krijgt. Er
zijn ook heel veel leuke dingen in het
leven die je als pessimist niet in kan
zien.
Festival of discotheek?
Festival, daar heb je tenminste wat
frisse lucht. Ook kan je op een festival
ergens rustig op de grond gaan zitten en dat kan in een discotheek niet.
Verder vind ik de sfeer op een festival veel fijner. Die is veel relaxter en
rustiger.

Eerlijk gezegd denk ik dat
stiekem bijna iedereen er mee
bezig is in het achterhoofd. Zo
niet, dan niet. Je kunt ook echt
blij zijn met je lichaam. Alleen
voor sommigen is het moeilijker
om te accepteren wie je bent en
hoe je bent. Dat snap ik ook
heel goed. Want als ik nu in de
zomer met dit hete weer
rondloop in m’n bikini denk ik
ook niet snel: laat ik even gaan
rond springen en huppelen
tussen al die mensen door naar
het zwembad. Nee, dan houd ik
wel rekening met de mensen
die hier zijn gekomen voor hun
rust en het mooie uitzicht.
Want ik lig nu waarschijnlijk
heerlijk te genieten in Italië aan
het zwembad, maar ik denk dat
veel mensen hun lichaam
vergelijken met modellen die er
vaak slank en lang uit zien.
Vooral via sociale media.
Misschien wel zonder dat ze het
door hebben, maar er zijn nu
ook steeds meer curvy
modellen. Wat ik ook wel goed
vind.Terwijl ik deze column
schrijf zit ik dan ook met een
zak chips in m’n hand. Want,
zeg nou zelf: wat is vakantie nu
zonder je zelf een beetje te
verwennen? Who cares.
Iedereen is speciaal op zijn
eigen manier. Iets voller of juist
iets dunner. Je blijft jezelf.
Liefs, Iris
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Niet weer een kapper, brillenwinkel of telefoonzaak’
Het centrum van Horst is onder andere
gevuld met diverse horecagelegenheden,
supermarkten en kledingwinkels. Wat de
inwoner van Horst aan de Maas nog met
name mist is een winkel voor huishoudelijke
artikelen, zoals een Blokker, een kledingzaak
voor grote maten en een ‘goed’ restaurant.
Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Bijna een kwart van de inwoners, 22 procent, vindt dat het aanbod aan winkels en dergelijke in het centrum van Horst voldoende is.
De vitrines van panden die nu leegstaan kunnen bijvoorbeeld aangekleed worden met historische foto’s of reclame-uitingen. Toch zijn er
ook nog wel wat wensen bij de inwoners. Zo
blijkt dat veel mensen een winkel in huishoudelijke artikelen missen, denk aan een Blokker of

Inwonerspanel

1.672 leden

Top drie

Huishoudelijke
artikelen
Kledingzaak
Eetgelegenheid

Welke winkel
mis je in Horst?
Marskramer. En hoewel Horst toch wel wat kledingzaken telt, mag het aanbod best uitgebreid
worden. Daarbij wordt dan gedacht aan ketens

iets origineels”, zegt iemand. De leegstaande
als Only, C&A of Miss Etam. Ook zijn er vrouwen
winkelpanden kunnen worden ingevuld met
die graag een kledingwinkel voor grote maten
detailhandel. Een andere optie is echter om er
zouden zien in Horst.
woonruimte van te maken. “Hier hebben we
Horst-centrum heeft de laatste jaren een
een dringend tekort aan”, meent deze persoon.
flinke uitbreiding in het aantal horecazaken
Een ander ziet wel iets in
gehad, maar een ‘goed’
een kantoorruimte voor
restaurant eventueel in het
startende ondernemers.
wat hoger segment mag
‘Geen landelijke formules’
Denk aan flexplekken die
er wel bij komen, vinden
‘Er is genoeg horeca’
bijvoorbeeld per uur te
sommigen. Maar ook een
huren zijn.
speciaalzaak, zoals een
‘Ruimte voor starters’
viswinkel, mag zich wel
TipHorstaandeMaas
vestigen in het centrum.
is een samenwerkings
Net als een winkel voor
verband tussen
hobbyartikelen en een cadeauwinkel. Anderen
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
weten juist heel goed aan te geven wat ze
Voor meer resultaten of aanmelden voor
liever niet in Horst zien komen. “Niet weer een
de volgende enquête, kijk op
kapper, brillenwinkel of telefoonzaak, maar
www.tiphorstaandemaas.nl

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

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

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

WE’RE LOOKING FOR YOU!
BVB Substrates is expert als het gaat om het produceren

BVB Substrates groeit, ook onze vestiging in Grubbenvorst

en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit.

Euroveen BV blijft groeien. Daarom hebben wij momenteel

Wij zijn een familiebedrijf van Nederlandse bodem met

de volgende vacatures open staan:

meer dan 100 jaar ervaring en leveren wereldwijd aan 85

•

Machineoperator Menglijn;

verschillende landen. Productie geschiedt op meerdere

•

Shovel Machinist;

locaties in Nederland en Zweden. In ons bedrijf werken

•

Machineoperator Verpakkingslijn;

dagelijks ruim 250 medewerkers aan het optimaal

•

Onderhoudsmonteur;

beleveren van de klanten.

•

Junior Transportplanner;

•

Chauffeurs.

INSTELLING TELT

OPEN DAG

Omdat wij intern werken met mentorschap is er voldoende

Omdat wij graag zoveel mogelijk talenten ontmoeten, zetten

capaciteit en kennis om nieuwe medewerkers op te leiden

wij de deur van Euroveen open op zaterdag 15 september

tot ervaren talent. Voor ons is affiniteit met logistiek,

2018 van 10:00 tot 13:00 uur. Op deze manier kan je in

mentaliteit en teamspirit belangrijker dan competenties

gesprek komen met onze medewerkers en zien wat het

of opleiding. Heb je ervaring op een bepaald specialisme

werk inhoudt. Je bent van harte welkom!

is het mooi meegenomen en hebben wij voldoende mogelijkheden om je op lange termijn te boeien en te binden.

AANMELDEN
Aanmelden voor de open dag of sollicitatie kan per mail

PROFIELSCHETS

t.a.v. Hans Spreuwenberg;

•

Fulltime beschikbaar;

hspreuwenberg@bvb-substrates.nl

•

Flexibel inzetbaar (afhankelijk van functie en seizoen,
twee of drie verschuifdiensten);

Meer informatie over de organisatie kun je vinden op:

•

Woonachtig omgeving Grubbenvorst / eigen vervoer;

www.bvb-substrates.nl

•

De wil om te ontwikkelen middels gezonde werkinstelling;

•

Heftruck certificaat is een pré.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

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

BVB Substrates | Euroveen B.V.

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

Californischeweg 10b 5961 GZ GRUBBENVORST

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07
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opinie 09

Bespreking poll week 30

In de zomervakantie horen geen beeldschermen thuis
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lieten onlangs weten dat
ze twee of drie ‘schermloze weken’ inlassen voor hun dochters, maar ook voor
henzelf. Dit met de insteek om te voorkomen dat ze gedurende de zomervakantie de hele tijd aan telefoon, tablet of ander soort beeldscherm gekluisterd
zitten. Een meerderheid van zestig procent van de stemmers kan zich daar
niet in vinden. Zij zijn van mening dat dat tegenwoordig niet langer realistisch
is, omdat deze beeldschermen zodanig in ons dagelijks leven verweven zijn.
We lezen er de krant op, checken onze e-mails, maken foto’s, houden contact
via berichtendiensten als Whatsapp, noem het maar op. Waar trek je de grens?

Als ouder wordt je dat niet in dank afgenomen als je besluit ‘cold turkey’ te
stoppen met telefoons en tablets in het huishouden.
Veertig procent van de stemmers daarentegen is het over eens dat in
de zomervakantie geen beeldschermen thuis horen. Zij vinden dat iedereen
tegenwoordig zo gewend is aan het gebruik van telefoons en tablets, dat ook
maar bij het kleinste beetje verveling al naar de telefoon gegrepen wordt, om
vervolgens weer over dezelfde posts op Facebook te vegen. Deze verveling
moet juist omarmd worden, wat leidt tot creativiteit en initiatief om op andere
manieren vermaak te zoeken.

Vier wijkagenten voor Horst aan de
Maas is te weinig eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Politie Horst aan de Maas/Peel en Maas heeft onlangs de wijkagenten
opnieuw ingedeeld. In totaal zijn er vier wijkagenten actief in Horst aan de
Maas die in duo’s werken. Beide tweetallen hebben verschillende dorpen onder
hun hoede. Dat betekent één duo per negen en zeven dorpen. Is er dan nog
genoeg binding als agent met de inwoners?
De nieuwe indeling komt neer op één agent per vier of vijf dorpen. Dat zijn
dus rond de tienduizend inwoners. Dat is een heel groot aantal. Echt binding
krijgen is dan moeilijk. Je kunt als wijkagent ook niet alles in de gaten houden.

Je bent dan vooral afhankelijk van tips die binnenkomen. Maar als de inwoners
de agenten niet kennen, komen ze dan nog?
Van de andere kant is het zo dat het niet erg is als er maar weinig
wijkagenten zijn. Het gaat er om dat inwoners de agenten weten te vinden en
dat zij een luisterend oor kunnen bieden. Ook in een gemeenschap van duizend
personen kan een agent niet alles meekrijgen. Belangrijk is dat de wijkagenten
de meldingen serieus oppakken en klaarstaan voor de inwoners.
Vier wijkagenten voor Horst aan de Maas is te weinig. Wat vindt u?

Zomer
baantje
Deze zomer werk ik drie
weken op een camping in
Baarn, als entertainer. Heel
leuk en dankbaar werk, maar
soms vergen kinderen meer
energie dan je zou willen.

Uitslag vorige week (week 31) > Postzegels horen juist goedekoper te worden > eens 78% oneens 22%

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

Infectierisico’s bij Zorggroep in Hof te Berkel Horst
Het zullen je ouders maar wezen die je in Hof te Berkel in Horst
toevertrouwt! Wat een schande voor Horst aan de Maas, dat de top en
directie en de verpleeghuisarts de infectiepreventie maar aan de verantwoordelijkheid van het personeel op de werkvloer overlaat.
Er waren geen handdoeken en
zeep en het personeel wist niet
dat ze de spullen van de bewoners
moesten desinfecteren, en geen
wasbakken op de kamers om de
handen te wassen. Geen regels voor

het afvoeren van urine en ontlasting.
De top is alleen maar met zijn
dikke salaris bezig en vakantie en
interesseren zich totaal niet voor de
rest. Ze beloven beterschap en krijgen maar steeds een nieuwe kans en

dan dat geleuter van ‘het is voor ons
ook een leermoment’, tjonge jonge
jonge. Ze zetten wel het leven van
onze dierbare ouders op het spel. Er is
maar een manier om hier mee om te
gaan en dat is ontslag op staande voet
zonder salaris, want zo gaat het in
het bedrijfsleven ook met de gewone
man of vrouw. Hoelang staat dit verzorgingstehuis er? Net een paar jaar
al? Meneer of mevrouw de Inspectie

Gezondheidszorg en Jeugd, alleen
het woord zorg al? Dat baat mijn
zorgen. Dat dit anno 2018 nog voorkomt, hieruit blijkt maar weer dat de
Inspectie en controle en handhaving
weer een grote wassen neus is in
Nederland.
Johan van Huet, Lottum
PGH/BAR Platform Gehandicapt
Horst en voor veiligheid van
ouderen

VACATURE: SCHOONMAAK EVERTSOORD
Werkzaamheden

De locaties

Je voert schoonmaak werkzaamheden en licht
huishoudelijke taken uit.

In samenspraak met de leidinggevende
kunnen overige voorkomende
werkzaamheden worden verricht

In Evertsoord (nabij attractiepark
Toverland) beheren wij 2
groepsaccommodaties.
Accommodatie Het Korhoen is
geschikt voor maximaal 140
personen maar ook voor kleinere
groepen in te richten. De Patrijs is
geschikt voor maximaal 120
personen.

Uren worden in overleg bepaald.

De gebouwen liggen vlak bij elkaar.

Als de groep inclusief catering heeft geboekt
kan het zijn dat je daarnaast eenvoudige
maaltijden verzorgd (koken).

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.groepsgebouw.nl/vacatures

www.groepsgebouw.nl/werkweek

‘s Ochtends om 10.00 uur
begint de dag met knutselen.
Kinderen kunnen helaas nog
niet altijd klok lezen, dus staan
er om 09.30 uur al ongeveer vijf
trappelende kinderen te wachten tot wij dan eindelijk naar
buiten komen. Na de knutsel is
het één grote bende, maar
gelukkig ruimen de kinderen
goed op. Als ze maar opruimkampioen van de dag kunnen
worden. ‘s Middags staan er
twee activiteiten op het programma, dus na het knutselen
begint meteen de voorbereiding
voor de middag. Soms wordt die
voorbereiding bruut verstoord
door de pubers op de camping,
die met kneiterharde muziek bij
de animatiezaal komen ‘chillen’.
Want op de hele camping is er
natuurlijk geen andere plek
waar deze verveelde tieners
naartoe kunnen. In de avond is
het dan tijd voor het theater. Als
Bosbarones maak ik elke avond
om 19.00 uur de vreemdste
dingen mee, samen met mijn
vriendinnetje Maksi de hofnar.
Gelukkig is er altijd een happy
end, waardoor de jongste
kinderen gerust kunnen slapen.
Na het theater transformeer ik
in no-time weer tot mezelf en
dan start de laatste activiteit.
Deze activiteit is vaak voor de
wat oudere kinderen op de
camping. De verveelde pubers
voelen zich echter zelfs voor
deze activiteit te oud, maar
vinden het wel fantastisch om
deze activiteit voor de rest te
verstoren. ‘Animatiewerk,
vandaag wordt nog leuker!’ is
de quote van het bedrijf waar ik
voor werk. Zeker een quote
waar ik me bij aansluit, al lijkt
dat soms niet na deze energievergende kinderverhalen. Fijne
zomer! Fenna

Nieuws
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VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Kledingzaken in Horst
in de prijzen

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

Hartelijk welkom
in Venray

In juli zijn de Dutch Retail Experience Awards 2018 uitgereikt aan ‘retailers met vooruitstrevende
belevingsconcepten’. Daarbij vielen twee Horsterse modewinkels in de prijzen.
Heerenstraat
2e prijs in de categorie Women
Vrouw
winnaar van de Publieksprijs
Best Customer Experience

We feliciteren de ondernemers en hun medewerkers
van harte met hun prijs!
Op de websites heerenstraat.nl en vrouwhorst.nl
vertellen zij hoe ze de uitreiking hebben beleefd.
Leuk om te lezen.

wij zijn
écht
dichtbij

Ons kantoor aan het Schouwburgplein in Venray is
verbouwd tot een eigentijdse omgeving waar ‘ontmoeten
en verbinden’ centraal staat.
Je kunt er terecht voor al je bankzaken. Daarnaast is er een
Werkcafé. De werkplekken in het Werkcafé zijn zowel voor
onze medewerkers als voor jou beschikbaar. De ‘Expo’ruimte aan de voorzijde van het kantoor biedt klanten de
mogelijkheid zich te profileren door hun campagne, project
of kunstwerken tentoon te stellen. De vernieuwde bankhal
functioneert daarmee precies zoals Rabobank belangrijk vindt:
als verbindende factor binnen de regio.
Loop gerust eens binnen voor een heerlijke kop koffie en
ervaar het zelf. Uiteraard blijven we je ook bedienen vanuit ons
kantoor Kerkeveld in Horst. Kortom, we blijven dichtbij.

Vakantietips
De zomer viert momenteel hoogtij. Ga jij op reis, kijk dan eens
op rabobank.nl en zoek op ‘vakantie’. Je vindt er handige tips
over betalen in het buitenland, verzekeringen en het gebruik
van creditcards. De eerste tip krijg je nu al: vergeet niet je
Rabo Scanner mee te nemen.

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

www.rabobank.nl/horstvenray

Wekelijks
Inloopspreekuur
hypotheek & vermogen

Je bent van harte welkom voor een gesprek:
• iedere donderdag van 16.00 tot 18.30 uur
• Hegelsom: kantoor Spoorweg 2
• Venray: kantoor Schouwburgplein 13
Neem je een actuele loonstrook en geldige legitimatie mee?
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Vanaf 20 augustus

Tijdelijk meer vrachtverkeer
nabij Gastendonkstraat in Horst

Voordragen kandidaten
Jeugdlintje
De gemeente Horst aan de Maas is trots op kinderen en jongeren die

Vanaf 20 augustus wordt de verontreinigde grond op het perceel Gastendonkstraat 50

zich inzetten voor anderen of voor de gemeente. Het buurmeisje dat

verwijderd. De grond wordt afgegraven en afgevoerd en het grondwater wordt gezuiverd.

al lange tijd boodschappen doet voor oudere mensen uit de buurt, de

Dit kan mogelijk enige overlast veroorzaken.

jongen die zonder te mopperen al zo lang voor zijn zieke vader zorgt,
of de jongere die een actie heeft opgezet tegen zinloos geweld.

Schoolroute

Vragen

Tijdens de schoonmaakactie wordt er zwaar

De werkzaamheden nemen een aantal weken

Het zijn maar een paar voorbeelden. Zij zijn een

vereniging of voor de gemeente Horst aan de

vrachtverkeer ingezet. De chauffeurs weten

in beslag en worden uitgevoerd door het bedrijf

voorbeeld voor anderen en mogen best eens in

Maas zonder daar zelf belang bij te hebben,

dat de locatie en de aan- en afvoerroute op

Strukton Milieutechniek.

het zonnetje worden gezet.

dan kunt u die persoon tot 10 oktober 2017

mee. De werkzaamheden vinden plaats op

Voor vragen of evt. klachten kunt u contact

Kent u iemand onder de 18 jaar die zich vrijwillig

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of

werkdagen van 7.00-17.00 uur.

opnemen met dit bedrijf (tel. 076 - 596 05 00).

inzet of heeft ingezet voor een medemens, een

(077) 477 97 77.

een schoolroute ligt en houden daar rekening

gemotiveerd voordragen voor een Jeugdlintje.

Vanzelfsprekend kunt u ook de uitvoerder ter
Geur

plaatse hiervoor benaderen.

De stoffen in de grond en het grondwater kunnen
tijdens de werkzaamheden geuroverlast veroor-

Bij de gemeente is Harry de Zeeuw

zaken. De kans is minimaal omdat er maatregelen

(tel 077 477 97 77) contactpersoon voor

getroffen worden om geuroverlast tegen te gaan.

dit project.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Werk in uitvoering

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

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende

Broekhuizenvorst

Meerlo

locaties aan het werk:

Kerkstraat 1

Kortenbos 9

Vertrokken naar onbekende
bestemming Horst aan de
Maas

• Venrayseweg, Horst

• Steinhogenstraat, Sevenum

Hegelsom

Sevenum

Horst, Stationsstraat 80

• Schadijkerweg, Meterik

• Simonstraat, Kronenberg

Dingsstraat 24

Renkenstraat 25

Broekhuizenvorst, Kerkstraat 1

• Rector Mulderstraat, Melderslo

• Heerstraat, Sevenum

Dingsstraat 26

Kleefsedijk 29

• Graafsebosweg, Hegelsom

• Gun - Megeslum, Swolgen

• Venloseweg (parallelweg) Sevenum

• ’t Hetje, Sevenum,

Horst

Swolgen

• Hamweg, Horst

• Zwarte Plakweg, America

Slooyerbroek 64

Vlasweg 3

Wij zijn op zoek naar:

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• metselaars • bouwtimmerman
• tig-lasser • monteur machines (E & W)
• goede verdiensten
• doorgroeimogelijkheden en opleidingen

• aanbod op maat
• een bedrijf met fijne collega’s

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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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.

Verduurzamen gaat niet vanzelf
Gemeenten in Noord-Limburg, waaronder Horst aan de Maas, hebben
in de regionale energievisie Noord-Limburg een ambitie uitgesproken.
Ze willen een fossiel energieonafhankelijke regio met een economisch
gezonde woon-, werk- en leefomgeving creëren, die geschikt is voor
toekomstige generaties.
De VVD Horst aan de Maas
onderschrijft deze ambitie, maar
mooie woorden hebben pas waarde
als ze ook worden omgezet in daden.
Verduurzamen gaat niet vanzelf.
Regie en overtuiging zijn nodig om
slagen te maken en te komen tot
realisatie. Kansen liggen er genoeg,

we moeten ze willen zien en grijpen.
In Horst aan de Maas zit 80 procent van de energiebehoefte bij
bedrijven. Voor het verduurzamen
van onze gemeenschap zijn de lokale
bedrijven dus een belangrijke partner
voor zowel energiebesparing als voor
het opwekken van duurzame energie.

In 2030 moet 35 procent energiebesparing zijn gerealiseerd en
30 procent duurzame energie worden opgewekt. Een doelstelling die
we niet gaan halen met alleen kleinschalige toepassingen, bijvoorbeeld
zonnepanelen op burgerwoningen.
Grootschalige ontwikkelingen op
gebied van onder andere wind, zon en
geothermie zijn hiervoor nodig.
Ontwikkelingen gaan meestal
gepaard met veranderingen. Dit
geldt ook voor verduurzaming.
Veranderingen kunnen invloed heb-

ben op het straatbeeld en het landschap. Dat leidt vaak tot weerstand.
Bijvoorbeeld bij het toepassen van
windturbines. Toch is windenergie
nodig om ons van 100 procent duurzame energie te voorzien als de zon
niet schijnt.
Verduurzaming vraagt dus om
inspanning en lef. De VVD Horst aan
de Maas wil daadwerkelijk meters
maken. Kortom: Gewoon. Doen.
Jeroen Achten,
VVD Horst aan de Maas

Bij de buren is het gras groener
Het mooie van vakantie is voor mij het reizen (ook in mijn vorige
baan veel zakelijk gedaan) en met mensen uit andere culturen en landen
praten. Nu ik alweer 4 jaar in de politiek actief ben, krijgen gesprekken
en het kijken naar de omgeving vaak een andere lading. Waar je vroeger
vaak niet verder nadacht over uitspraken, statements en uitzicht doe ik
dat nu wel.
U wilt voorbeelden? Dat kan.
Twee jaar met pensioen maar weer
aan het werk omdat de regels zijn
veranderd. Je krijgt hier maar twee

maanden uitkering en dan helemaal
niets meer. Scheve stoeptegels? Als
er al liggen dan standaard schots en
scheef. Fietspaden? Waar zijn die voor

nodig? Groen bijhouden? Wie zou dat
moeten betalen? Zoab wegdek? Duh,
ben blij dat er asfalt ligt zeg. Wat wil
ik hier eigenlijk mee zeggen? Simpel:
te vaak beseffen we niet hoe goed we
het hier hebben en wat er allemaal
voor ons wordt gedaan. Dat eerste is
niets mis mee, maar dat tweede is
voor mij te vanzelfsprekend geworden.
We kunnen en mogen niet alles op het
bordje van de overheid schuiven, maar

zullen ook zelf verantwoordelijkheid
moeten nemen.
Groenonderhoud in bijvoorbeeld
woonwijken zou er daar zo maar een
van kunnen zijn en dan blijft ook ons
gras groen. Als we dat gewoon samen
doen moet dat toch te regelen zijn zou
ik zeggen. En jaja, ik weet: het kan
altijd beter.
John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

Fietsen in Horst aan de Maas
‘The Dutch have 202 different cities and towns where bikes outnumber cars.’ Zomaar een tweet op 2 augustus om 17.49 uur van @
 modacitylife. Een blik op het kaartje leert ons dat in Horst aan de Maas 50 tot
60 procent van alle reizen van minder dan 7,5 kilometer met de fiets
worden gedaan. Beter dan Zuid-Limburg, vergelijkbaar met Venlo en
Peel en Maas, maar minder goed dan buurgemeenten als Venray en
Deurne. Het kan dus nog beter.
Als PvdA zijn we dan ook blij
met de aanleg van het fietspad van
station Horst-Sevenum naar America,
waar de provincie Limburg en de
gemeente Venlo 1,55 miljoen euro

voor hebben uitgetrokken. In november 2015 dienden PvdA en Essentie
een voorstel in, nu is realisatie dichtbij.
Ons doel, met de fiets van Greenport
Venlo naar Brainport Eindhoven, is

weer een trap dichterbij. Zaak om de
komende jaren ook de ontsluitingen
van de verschillende bedrijven en terreinen op deze fietsinfrastructuur goed
te regelen. We moeten het zo aantrekkelijk mogelijk maken om met de fiets
naar school of werk te gaan.
En als we dan met z’n allen op
de fiets zitten, dan is het belangrijk
om rekening met elkaar te houden.
Wielrenners, gewone fietsen,
elektrische fietsers en handbikers
maken allemaal op andere manieren

Plezier op en rond het boerenerf
• kinderboerderij
• Speeltuin en indoor
• Pannenkoeken eten

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

en snelheden gebruik van deze fiets
infrastructuur. Aansluitend op de
gemeentelijke ‘Ik fiets 10’ campagne,
verdient de oproep om rekening met
elkaar te houden brede steun. Dus pak
de fiets, ga gezond en fris naar werk
of school en maak met elkaar van
Horst aan de Maas de fietsgemeente
van Nederland.

Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas
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Springwedstrijden

Eerste editie
Jumping Zaerum
In het centrum van Sevenum vindt op zaterdag 11 augustus de
eerste editie van Jumping Zaerum plaats. Het Raadhuisplein wordt
dan omgetoverd tot wedstrijdpiste waar diverse springwedstrijden
met paarden en pony’s plaatsvinden.
Het evenement wordt afgetrapt
door de ponyruiters om 13.00 uur.
Om 16.00 uur is het de beurt aan
de paarden, waar gestart wordt
met de klasse B. De hoofdrubriek
van Jumping Zaerum begint om
20.30 uur. In die rubriek strijden
diverse topruiters om de titel
Master van Jumping Zaerum.

Diverse activiteiten
Naast de wedstrijden worden
er in de wedstrijdpiste ook diverse
shows georganiseerd. Om 14.30 uur
vindt er in samenwerking met turn-

Starten met hardlopen

Nieuwe hardloopclinic
bij Peelrunners
Lopersgroep Peelrunners uit Horst start op donderdag 6 september met een nieuwe hardloopclinic voor
mensen die willen starten met hardlopen of de draad weer willen oppakken.

vereniging Hosema een demonstratie voltige plaats.
Om 15.00 uur gaat atleet
Robin Bak de strijd aan met een
paard en wordt uitgemaakt wie
er het hoogste kan springen.
Ook voor kinderen vinden er
diverse activiteiten plaats. Op het
speciale kinderplein, voor de kerk,
staan springkussens en kunnen
kinderen deelnemen aan een
echte stokpaardenrace. Naast de
interactiviteiten worden er rondom
de wedstrijdpiste diverse stands
gebouwd.

65 jaar en ouder

HC Wittenhorst
start ‘oudste’ handbalteam
Onder het mom ‘je bent nooit te oud om te leren’, start
HC Wittenhorst met een handbalteam voor spelers van 65 jaar en
ouder. Dit doet zij in samenwerking met Excellent Life, onder de
noemer Handbal Masters.
De reden om vroegtijdig te
stoppen met handbal of om niet
op latere leeftijd te handballen is
vaak vanwege de angst op blessures, zegt HC Wittenhorst. Excellent
Life doet eerst een screening om
te kijken of het verantwoord is
om te trainen. Vervolgens wordt
bekeken op welke punten extra
expertise of coaching nodig is. Op
donderdag 23 augustus vindt in de
kantine van sporthal De Berkel in
Horst om 19.30 uur een informatie-

avond plaats. Tijdens deze avond
wordt verteld waarom handbal
ook nog vanaf de 65 jaar gespeeld
kan worden zonder een topatleet
te zijn. Het doel is om minimaal
12 deelnemers en maximaal 20
deelnemers te vinden die onder
professionele begeleiding het oudste handbalteam van Nederland op
willen zetten. Voor aanmelden of
meer informatie neem contact op
met Excellent Life via info@excellentlife.nl of 077 720 19 73.

Oud-voorzitter PSV

Harry van Raaij
opent toernooi in
Grubbenvorst
In Grubbenvorst vindt op zaterdag 8 september het TopD (U13)
voetbaltoernooi plaats. Dit toernooi wordt dan geopend door
Harry van Raaij, voormalig voorzitter van PSV Eindhoven.
Van Raaij was voorzitter tussen 1996 en 2004. In de jaren van
1984 tot 1990 en later in de periode 1993-1996 vervulde Van Raaij
de functie van penningmeester bij
de Eindhovense voetbalclub. Hij is
sinds 1990 erelid van PSV.
Tijdens dit toernooi strijden diverse internationale teams

om de winst. Het deelnemersveld bestaat onder andere uit
Fortuna Düsseldorf, Borussia
Mönchengladbach, Wolverhampton
Wanderers FC, KV Mechelen, VVVVenlo, Roda JC Kerkrade, FC Utrecht.
Het regioteam van Horst aan de
Maas maakt het deelnemersveld
compleet.

Hier wordt dan met een groep
mensen aan deelgenomen. Er wordt
gelopen aan de hand van een
uitgekiend schema en onder de

begeleiding van gecertificeerde
trainers.
De hardloopclinic bestaat uit
wekelijkse trainingsavonden op de

donderdag van ongeveer één tot
anderhalf uur.
Kijk voor aanmelden of meer
informatie op www.peelrunners.nl

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in de hele gemeente Horst aan
de Maas en dat wordt uitgegeven door Kempen Media. Voor de verzorging van onze jongerenrubriek zijn wij per
direct op zoek naar een

jongerenredacteur
Je uitdaging
Eén keer in de twee weken een jongerencolumn schrijven
over een onderwerp naar keuze. Misschien heb je die
week iets leuks of bijzonders meegemaakt op school
of met vrienden? Of is er iets waar je je al dagen aan
ergert of waar je juist heel vrolijk van wordt? Vertel het
heel Horst aan de Maas in een column! Daarnaast
verzorg je één keer in de twee weken het 15-vragen
interview. Hierbij interview je (telefonisch of per mail)
leeftijdsgenoten over hun leven.

www.hallohorstaandemaas.nl

m/v

Wie ben je?
n Je bent een scholier en tussen de 14 en 18 jaar oud.
n Je houdt van schrijven.
n Je vindt het leuk om je eigen artikelen iedere
week terug te zien in HALLO Horst aan de Maas.
Wat bieden wij
n Een contract op basis van 0-uren.
n Een leuke en leerzame kans om ervaring op te
doen in de journalistiek.
n Een passend salaris.
Solliciteren
Wil je aan de slag voor de jongerenpagina van
HALLO Horst aan de Maas? Stuur dan zo snel mogelijk
een mailtje naar redactie@horstaandemaas.nl of
neem contact op met de redactie via 077 208 32 01.
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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: Greg Czerwiński.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Greg Czerwiński
GEBOORTEDATUM

23-03-1971
WOONPLAATS

Sevenum

Greg is geboren en opgegroeid in
Polen en woont sinds 1999 in
Nederland. Tegenwoordig woont hij
met zijn vriendin en twee zoons in
Sevenum. Hij kwam naar Nederland
om de studie mechatronica te doen en
na zijn studie besloot hij om hier
blijven wonen. Hij is daarbij lid van
het CDA en zet hij zich in voor de
integratie van arbeidsmigranten,
onder andere met de workshop
‘Twijfelaars over de streep’.

C.V.

NLD

Ingenieur, Project manager,
Prosperity Coach

GEPLUKT

Column
Alles
begint met
‘waarom?’

<<<Greg<<<<<<<<Czerwiński<<<<<<<23-03-1971<<<<<<<<Sevenum<<<

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.

HALLO

Michal
Budzynski

Waarom ben ik een
ingenieur geworden?
Al van kinds af aan was ik altijd bezig
met bouwen: van luidsprekers tot
robots. Om hier mijn werk van te
maken had ik een plan nodig. De
eerste stap was om elektronica en
daarna in Nederland mechatronica te
studeren. Vervolgens begon ik mijn
werk in een internationaal ingenieursbedrijf. Hiermee was mijn droom
gerealiseerd.
Waarom ben ik een Prosperity Coach?
Ik geloof dat iedereen zijn of haar
eigen talenten en sterke punten heeft.
Ook geloof ik dat iedereen het
verdient om gelukkig te zijn. Mijn visie
is om mensen aan het denken te
zetten over wat hun drive in het leven
is en hoe ze daarmee gelukkiger
kunnen worden in hun werk en leven.
Waarom ben ik bezig met integratieprojecten voor arbeidsmigranten?
Arbeidsmigranten treffen dagelijks
vele uitdagingen. Ze weten vaak niet
wat ze horen te regelen en hoe ze
kunnen integreren met hun omgeving, buren of op het werk. Soms is er
een klein duwtje in de juiste richting
nodig. Met mijn ervaring en netwerk
kan ik mensen op weg helpen. Ik krijg
er veel energie van als iemand zijn of
haar eigen weg ontdekt.
Ik heb mijn ‘waarom’ gevonden. En jij?
Weet jij waarom je doet wat je doet?

Hij runt samen met zijn vrouw Sylwia een Pools cateringbedrijf en over een jaar hopen ze hun eigen restaurant te hebben geopend. Naast koken heeft hij nog twee grote passies, namelijk mountainbiken en zelf meubels maken. Deze week wordt Michal Budzynski (36) uit Horst geplukt.
Samen met zijn vrouw Sylwia Budzynska en
kinderen Michalina (12) en Tobias (7) woont
Michal sinds 2009 in Horst. Ze komen uit Polen,
maar zijn hier komen wonen omdat het in
Polen erg lastig was om aan een baan te
komen. “Ik werkte als kok in Polen, maar mijn
vrouw kon geen baan vinden. Ze wilde heel
graag werken maar het was lastig om geld te
verdienen. De economische situatie was
destijds gewoon niet goed in Polen. Daarom
zijn we toen naar Nederland verhuisd.” Door
een bekende van het stel kwamen ze in Horst
terecht. “We zijn heel blij dat we hier zijn
komen wonen”, vertelt Michal. “Horst is een
fijne plek met veel mogelijkheden. Onze
familie woont nu ook in Horst, dat is erg handig
maar vooral heel gezellig.”
Michal is geboren in Wrzesnia, een stad
ten westen van Poznan. Toen hij 10 was

verhuisde hij met zijn moeder naar een kleiner
dorp Chludowo. Later ging hij naar school in
Objezierze waar hij geïnteresseerd raakte in
koken. “Ik was op school eerst veel bezig met
landbouw, maar vond dat niet zo leuk”, vertelt
Michal. “Ik zag dat vrienden van mij de horeca
richting opgingen en dat ze leerden koken.
Dat vond ik heel interessant en ben me in dat
vak gaan verdiepen. Toen ben ik gaan werken
in verschillende bedrijven, maar ik heb vooral
veel geleerd bij ABC kuchni (kuchni betekent
keuken in het Pools, red.) in het dorp Suchy Las.
Toen we hier in Horst kwamen wonen werden
er verschillende feesten gehouden waar Poolse
en Nederlandse mensen bij elkaar kwamen.
Wij zagen dit als een kans en openden toen
in 2015 ons cateringbedrijf ‘Poolse Keuken
Sylwia’.” “Mensen zijn erg enthousiast over
ons eten en vinden dat er veel aandacht

besteed is aan de opmaak van het bord”,
vertelt Michal. “Ook veel Nederlandse mensen
zijn enthousiast over de Poolse keuken. We
krijgen dus ook vaak de vraag wanneer we ons
eigen restaurant openen. We hopen dat het
uiteindelijk volgend jaar zover is. Dan zouden
we graag een eigen restaurant hebben in het
centrum van Horst.” Wat er dan op de kaart
komt te staan zijn vooral Poolse gerechten.
Voorbeelden hiervan zijn: Pierogi (Poolse
Dumplings), Bigos (een zuurkoolgerecht), Zurek
(zuurkoolsoep) en tartaar. “We bouwen alles
stapje voor stapje op en vinden het vooral
belangrijk om te blijven dromen en hard te
werken”, vertelt Michal. Inspiratie voor het
koken doet hij op bij Kurt Scheller, een kok met
een typische grote snor die zich helemaal heeft
ondergedompeld in de Poolse keuken. “Hij is
een harde werker en verbindt verschillende

culturen door middel van zijn eten. Dat vind ik
heel mooi.”
Naast zijn passie voor koken heeft hij nog
twee andere hobby’s waar hij veel tijd aan
besteedt. Hij houdt van mountainbiken en doet
dit veel op mountainbikeroute De Schaak in
Meterik. Samen met vijf vrienden is hij daar
vooral in de zomer veel te vinden. Daarnaast
is hij veel bezig met het maken van meubels voor in huis. Zo heeft hij al verschillende
meubels gemaakt voor hemzelf of voor vrienden. Bijvoorbeeld een tafel, kast en de overkapping die buiten op hun terras te vinden is.
Michal en Sylwia zijn nu 12 jaar getrouwd en
hopen samen nog veel te bereiken in de horeca
wereld. “Hoe belangrijk we dat ook vinden,
familie blijft altijd op nummer een staan”, zegt
Michal. “Als we allemaal maar gezond zijn en
elkaar veel kunnen zien, daar draait het om.”
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Vakantietip

De mooiste
plekken in Polen
Veel mensen die Polen bezoeken, bezoeken de grote steden als Warschau of
Krakau. Maar Polen kent veel meer mooie plaatsen die minder bekend zijn.
Niet zo ver van de zee ligt Malbork met het
mooiste en grootste kasteel van deze regio.
Deze is van omstreeks 1280 tot 1450 gebouwd
door de kruisvaarders. Er is ook een historische
binnenstad te zien met Raadhuis en een middeleeuwse kerk. Verder is er een mogelijkheid
om een boottocht te plannen. Voor de kinderen
is er een dinosauruspark met beweegbare
dino’s. In Malbork bevindt zich ook een sporten recreatiecentrum, waar mensen van alle
leeftijdscategorieën kunnen tennissen, klimmen, varen en zwemmen.
In de bergen ligt Karpacz. Daar kan men
een leuke vakantie maken zowel in de zomer
als in de winter. Er zijn veel skigebieden en
perfect gemarkeerde wandel- of fietsroutes.
Dan zijn er ook nog vele andere attracties bijvoorbeeld waterparken, tennisbanen, bowlingbanen en sportcentra voor extreme sporten
zoals bungy jumping. Voor kinderen zijn er
het Stedelijk Speelgoedmuseum, het Museum
Technologie en gebouwen van LEGO. Er is nog
het Museum Consoles Games en ook een interactieve tentoonstelling met Legomodellen.
Vervolgens kan men een ritje maken op de

achtbaan of op een rodelbaan, bijvoorbeeld in
het Kolorowa-complex.
Of liever naar een grote Europese stad?
Wroclaw is perfect hiervoor. Er is een hele
mooie binnenstad met veel restaurantjes, en waar historische
gebouwen en kathedralen te
zien zijn. Er is ook een beroemd
museum: Panorama Raclawicka.
Voor de hele familie is er de grootste zoo van Polen met een nieuwe
afdeling Afrikarium te zien. Er is ook
een leerzaam en interactief museum
Hydropolis. Deze gaat over alles wat
met water te maken heeft. Mensen
kunnen er ook een vaartocht maken
op de rivier de Oder, of vanuit de
kabelbaan heeft men een schitterend
uitzicht over de stad. Er is ook een
groot gebouw de Sky Tower waar vandaan men de hele stad kan zien. Op de
zaterdagavond is een grandioze voorstelling te zien met verlichtte fonteinen.
Voor de kinderen is er het leuke miniatuur museum Kolejkowo.

Workshop ‘Twijfelaars over de streep’

‘Geen keuze maken is ook een keuze,
alleen niet altijd positief’
Veel Poolse arbeidsmigranten komen alleen naar Nederland en laten hun gezin in Polen. Op een bepaald punt komt toch echter het vraagstuk: blijf ik hier in Nederland of ga ik terug? En ongeacht wat ik kies, hoe gaat dat nu verder? Greg Czerwinski zag dat veel Poolse mensen
hier tegen liepen en zette zo workshop ‘Twijfelaars over de streep op’.

Van links naar rechts: Jolanta Jaroszko, Greg Czerwinski, Renata van Gool en Eliza Kubacka
“Iedereen heeft twijfels, ongeacht of je Pools
of Nederlands bent, maar dat is natuurlijk ook heel
menselijk”, vertelt Greg. “Ik zag echter dat veel
Poolse arbeidsmigranten die hier naar Nederland
kwamen, steeds tegen dezelfde problemen aanliepen. Ze komen alleen naar Nederland om te
werken, laten bijvoorbeeld hun gezin achter,
maar doen verder weinig moeite om te integreren. Ze zoeken het contact met hun omgeving in
Nederland niet op, terwijl dat juist de mensen die
zo daar bij kunnen helpen. Als ze dan een baan
hebben hier in Nederland waar ze fijn aan kunnen verdienen, dan komen ze op een bepaald punt
in een spagaat te zitten. Ze willen bij hun familie
zijn, maar ze willen ook die baan niet opgeven. En

dat is niet gezond voor een mens en brengt veel
stress met zich mee.” Greg zocht het contact op
met Renata van Gool, Eliza Kubacka, allebei van
oorsprong Pools en Jos Coesmans, en samen hebben ze de werkgroep opgezet om deze twijfelaars
over de streep te helpen. Of zoals Renata aangeeft:
“We helpen ze om een keuze te maken, Nederland
of Polen. Geen keuze maken is ook een keuze,
alleen niet altijd positief. Alleen als je die keuze
maakt ga je vooruit, zo niet dan werk je ook niet
aan je toekomst.”
De werkgroep kent twee kerntaken: informeren en bewustwording creëren. Greg: “Het zit
eigenlijk al in hele kleine dingen die toch een
drempel kunnen opwerpen voor mensen. In Polen

is het bijvoorbeeld niet gebruikelijk om je naam
te zeggen als je de telefoon opneemt, omdat het
eigenlijk wel logisch is dat die persoon opneemt. Je
hebt er voor gekozen die persoon te bellen. Hier in
Nederland wordt dat gezien als onbeleefd.” Met de
werkgroep hebben ze tot nu toe twee reeksen aan
workshops gehad, waarbij iedere reeks uit negen
workshops bestonden. In het eerste blok krijgen
de deelnemers technische informatie wat betreft
bijvoorbeeld verzekeringen en belasting. Greg:
“Die houden we met opzet wat breder, waarmee
we de deelnemers ook beter willen leren kennen.
Het tweede blok is meer gericht op coaching. Wat
wil je? Wat is voor jou de reden om iedere morgen op te staan? Waar wil je voor leven? Het derde

gedeelte legt de focus op de vraag: ‘ik heb gekozen, en nu?’ Of iemand wil blijven of terug naar
Polen wil, wij hebben een draaiboek over welke
stappen er dan genomen dienen te worden.”
De mensen die zich hier voor aanmelden
zijn heel divers, maar hebben niet allemaal per
definitie een reden dat ze twijfelen over hun
situatie. “De een wil gewoon kennismaken met
anderen, de andere zit zich thuis te vervelen,
dat is echt heel verschillend, maar de rode
draad door de workshops blijft de vraag wat
je wil doen in het leven.” Jolanta Jaroszko was
bijvoorbeeld bij de eerste editie. “Ik was gewoon
benieuwd. Ik was alleen en had geen familie
waar ik rekening mee moest houden, dus voor
mij telde die twijfels niet. Voor mij was het wel
heel leuk en interessant wat ik daar geleerd heb.”
Greg geeft aan dat er wel een selectie gemaakt
wordt in deelnemers en dat de drijfveren hier
in mee tellen. “We krijgen subsidie vanuit de
gemeente, dus we willen wel deelnemers die
overal bij kunnen zijn, waarbij we ook kijken
naar een mix van dorpen en geslachten.” De
reacties zijn echt positief. “We kunnen zeggen
dat iedereen die heeft deelgenomen ook heeft
geoogst. Het mooiste voorbeeld blijft een man
die hier in Nederland woont met zijn gezin, maar
door zijn werk weinig tijd had voor zijn gezin.
Hij was onzeker, durfde dit niet aan te kaarten
bij zijn baas. Met de workshops hebben we hem
het zelfvertrouwen gegeven en nu heeft hij
standaard één dag in de week een pappa-dag.
Daar zijn we trots op, dat we hem dan over die
drempel geholpen hebben. Weer een ander koos
er voor om terug naar Polen te gaan. Zij heeft
zelf een keuze gemaakt en dat is het beste wat je
kunt doen.”
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Ouderen en jongeren maken
samen kunstwerk

Presentatie verslaving in bieb Horst
Verslaving, in de breedste zin van het woord, staat centraal tijdens
een presentatie op maandag 27 augustus in de bibliotheek in Horst.
De presentatie, die wordt gehouden van 19.30 tot 21.30 uur, wordt
verzorgd door Rachelle Janssen en Mariska Poels.
Tijdens de avond staat het zicht
krijgen op hoe emoties, gevoelens
en gedachten in relatie staan tot
verslavingsgedrag en hoe dit in
stand wordt gehouden, centraal.
Ook wordt ingegaan op wat er nodig
is om los te komen van bepaald
gedrag om uit die vicieuze cirkel te
stappen. Bijna iedereen heeft wel
iets waar hij of zij verslaafd aan is.
Variërend van redelijk onschuldige
gewoontes tot gewoontes die
ernstig ongezond zijn en daardoor

In Tienray werd onlangs een kunstwerk onthuld, ontworpen door leerlingen van groep 7 en 8 van de
Mariaschool en ouderen van NaoberzorgPunt KanZ . Het project werd begeleid door kunstenaar Ruud van der
Beele uit Arcen.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

levensbedreigend. Rachelle Janssen
(rachellejanssen.com) en Mariska
Poels (OKEcoach.nl) zijn aangesloten
bij Puur Opgroeien en (ervarings)
deskundigen op het gebied van
verslavingen. Daarnaast zijn ze als
hulpverleners betrokken bij ouders
van verslaafde kinderen en jongeren
alsook bij volwassenen die worstelen
met verslavingsgedrag.
Voor meer informatie en
aanmelden mail naar aanmelden@
puur-opgroeien.nl

PUZZEL

Sudoku

Op de inloopochtenden bij
KanZ maakten de leerlingen en de
ouderen kennis met de kunstenaar
en vooral met kunst. Daaruit
ontstond het idee om samen kunst

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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De Zwaan werd een bank
geschonken. Tijdens de onthulling las
Sten Jetten een eigen verhaal voor
en werd muziek gemaakt door Niels
van Veen.

Klein Lourdes

Mariafeesten in Tienray
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

te ontwerpen die een blijvende
verbinding teweeg zou brengen
tussen jong en oud. Dit werd
een levenskoffer vol verhalen en
herinneringen. Door meubelfabriek

Oplossing vorige week:
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Bij Klein Lourdes in Tienray vinden van woensdag 15 augustus tot en met zondag 19 augustus weer de jaarlijkse Mariafeesten plaats. Dit jaar staat de viering in het kader van 160 jaar Lourdes.

SETOVERA ZOEKT MANNELIJKE FIGURANTEN
Heb jij zin om mee te figureren in ons sixties
toneelstuk op locatie?
En ben je een man jonger dan 50 jaar?
Voor meer info kijk op www.setovera.nl of mail naar
info@setovera.nl

OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

Dit jaar is het 160 jaar geleden
dat in Lourdes Maria verscheen aan
Bernadette. Van over de hele wereld
weten mensen nog altijd de weg
naar Lourdes te vinden, maar voor de
mensen waarvoor dat niet mogelijk
is, is er ook Klein Lourdes in Tienray.
Dat gepaard gaat met dezelfde
Mariafeesten, waarmee de connectie
met Lourdes tot uitdrukking gebracht
wordt. Dit jaar wordt op het Hoogfeest
op woensdag 15 augustus deken de

Graaf-Woutering als hoofdcelebrant
ontvangen. Op zondag wordt
deken Dautzenberg van Maastricht
ontvangen, die ook als Kanunnik
verbonden is aan het bisdom.

Rozenkransgebed
Op woensdag 15 augustus begint
het Rozenkransgebed om 19.30 uur bij
de Lourdesgrot, waarna de plechtige
Hoogmis om 20.00 uur begint.
Aansluitend volgt een lichtprocessie.

Op zaterdag 18 augustus vindt er
de Bedevaartsviering plaats met
medewerking van parochies uit
Blitterswijck, Castenray en Wanssum.
Op zondag 19 augustus om 10.30 uur
is dat in samenwerking met de
parochie van Meerlo. Om 15.00 uur
is het plechtige Marialof met
aansluitend sacramentsprocessie
en ziekenzegening, muzikaal
ondersteund door Gemengd Koor
Tienray.

cultuur 17

09
08

Kroetwis maken
In Museum De Locht in Melderslo kunnen bezoekers zondag
12 augustus zelf een kroetwis maken. Het museum is geopend van 10.00
tot 17.00 uur.
Volgens oude traditie wordt rond
Maria Hemelvaart (15 augustus) de
kroetwis gemaakt. Dit is een bundel
van zeven kruiden en gewassen die
bescherming bieden tegen allerlei
kwaaltjes en ongelukken. Deze dag
is tevens de smederij in bedrijf en

worden er biologische groenten
geveild. Daarnaast is er een optreden
van De Peelzwervers. Tot en met
31 augustus is er elke dag van de
week een speciale activiteit voor de
kinderen. Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Toeristentip Melderslo
Een tip voor toeristen om te bezoeken in Melderslo is Museum De Locht. Het museum verzamelt,
onderzoekt, bewaart, archiveert en exposeert gebouwen, werktuigen, technieken en teelten van de
landbouw. Ook richt De Locht zich op de teelt van de asperge- en champignon in de traditioneel
agrarische sector op de Noord-Limburgse zandgrond. Op deze manier geeft het museum de bezoekers een kijkje in het verleden en hoe alles toen ging. Elke dag is er wel iets te doen bij het museum.
Dit kunnen workshops zijn of tentoonstellingen. In de zomer is het museum dagelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur.

Kunst Kijken
in Grubbenvorst

10 T/M 13 AUGUSTUS 2018

In Grubbenvorst vindt op zaterdag 1 en zondag 2 september voor de
derde maal het evenement Kunst Kijken plaats. Bezoekers kunnen bij
diverse kunstenaars een kijkje nemen.

Werk van Ria Nomen
De officiële opening vindt plaats
op zaterdag 1 september om 10.00 uur
door wethouder Thijs Kuijpers, in
expositieruimte ‘het modderpedje’
ook bekend als de muziekboerderij van Hans van den Brandt. Daarna
is er een mini-concert van het
Grubbenvorster Mannenkoor. Zij treden deze dag op meerdere plekken
op.
Op beide dagen zijn van 11.00 tot
17.00 uur alle locaties, te herkennen
aan de vlag die uithangt, geopend.
Dit jaar exposeren 23 kunstenaars.
Het merendeel is te bezoeken via
de open atelier route en een aantal
exposeert in de grote ruimten van

het Groene Woud en Halvedijk 5.
Een grote overzichtstentoonstelling is
in de atelierruimte van Leonie Tielen
aan Lovendaal 2. Hier is van elke
deelnemer één werkstuk te vinden.
De bezoekers kunnen zo een indruk
krijgen wat ze op de diverse locaties
te zien krijgen. Tussen de drie grote
locaties staan wegwijzertjes.
Voor de jeugd zijn aan de Halvedijk
5 meerdere schildersezeltjes opgesteld
waarmee zij zelf aan de slag mag. Zij
mogen de resultaten meenemen naar
huis, maar ook aansluiten bij de expositie. Zondag treedt het duo ChaPieter
op tussen 11.00 en 16.00 uur bij de
diverse grote locaties.
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Agenda t/m 16 augustus 2018
do
09
08

Zomermarkt Horst

Bezoek de Houthuizermolen

Tijd: 12.00 – 18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Grubbenvorsterweg 17, Lottum

Open bezoek escargotskwekerij
Slaque

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Schietvereniging Davy Crockett
Locatie: Bergsteeg, Meterik

Rozenkransgebed

Tijd: 11.00 uur
Locatie: centrum Lottum

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Lourdesgrot Tienray

Rozenfestival

Open zondag

Tijd: 18.00 uur
Locatie: centrum Lottum

Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Plechtige Hoogmis met aansluitend
lichtprocessie

ma
13
08

DEFTIG August Edition
Tijd: 22.00 – 02.00 uur
Locatie: De Lange Horst

za
11
08

Western Weekend (tot en met
zondag 19 augustus)

Rozenfestival

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Nieuwenhofweg 5, Melderslo

vr
10
08

zo
12
08

wo
15
08

JAKO voetbalweek (tot en met 17
augustus)
Tijd: 09.00 uur
Locatie: Sportcomplex ’t Spansel Sevenum

Rozenfestival

Rozenfestival

Tijd: 11.00 uur
Locatie: centrum Lottum

Tijd: 11.00 uur
Locatie: centrum Lottum

Jumping Zaerum

Fiesta En La Playa!

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Ruiterclub Bucephalus Sevenum
Locatie: Raadhuisplein Sevenum

Tijd: 21.00 – 03.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Lourdesgrot Tienray

do
16
08

Open bezoek escargotskwekerij
Slaque
Tijd: 15.30 uur
Locatie: Nieuwenhofweg 5, Melderslo

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

Jaarlijkse koningsvogelschieten

Feestweekend St. Jan
Schutterij St. Jan in Grubbenvorst organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 augustus diverse activiteiten. Het
feestweekend vindt plaats op het schietterrein aan de Kromboschweg.

www.hadecollection.nl

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

Op zaterdag 25 augustus is het
jaarlijkse dorps- en verenigingsschieten op. Vanaf 14.00 uur kan er door
iedereen vanaf 15 jaar geschoten worden met de zware buks op de geluidsarme kogelvangers. Verenigingen,
families, buurten of vriendengroepen
kunnen een keer ervaren hoe het is
om te schieten met de zware buks.
De leden van de schutterij zijn aanwezig voor het geven van instructies. Tot 16.00 uur kunnen er kaarten

worden gekocht. Er is deze middag
ook een ‘familie-battle’. Hier kan de
jeugd samen met een ouder, broer
zus of wie dan ook, kennismaken
met diverse schietmogelijkheden in
een battle tegen een andere familie.
Op zondag 26 augustus het jaarlijkse
koningsvogelschieten. De schutters
beginnen deze dag om 13.30 uur
met het thuis afhalen van de huidige koningspaar Peter en Marlie
Relouw onder begeleiding van har-

monie St. Joseph uit Grubbenvorst.
Daarna volgt op het schuttersterrein
de opening van het koningsvogelschieten 2018. Naast het schieten
op de koningsvogel is er voor nietleden ook de mogelijkheid om mee te
schieten op de erelidsvogel. Rond de
klok van 18.00 uur worden de laatste
resten van de koningsvogel geschoten, waarna de huldiging plaatsvindt.
Op 8 september is de officiële koningsreceptie.
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America
zondag

Heilige mis

11.00

Huisarts en apotheek

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

10.30

Griendtsveen
09.45

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

dinsdag
		

Heilige mis

19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Lottum

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

Meerlo

Melderslo

Meterik

(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

Toeristentip Sevenum
Een tip voor toeristen om te bezoeken in Sevenum is het centrum zelf met de terrassen. Daar is
namelijk van alles te beleven. Zo is een bezoekje aan de kerk de moeite waard, maar zijn ook de
vele terrassen in het centrum leuk om te bezoeken. Of het nu voor een alcoholische versnapering of
voor simpele koffie is. Buiten de grotere cafés, zoals de ‘Sevewaeg’, zijn er meerdere kleine cafeetjes
te vinden. Ook zijn er gedurende de zomer diverse activiteiten, zoals Jumping Zaerum of het optreden van Rowwen Hèze op het Raadhuisplein. Er is voor ieder wat wils in Sevenum.

Venray

Swolgen
Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Medische
zorg

kerkdienst

18.00

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

Gebiedsteams
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

Woensdag 15 & 22 augustus
Extra avonden: zaterdag 4, 11 & 18 augustus

Tandarts
Spoedgevallendienst
10 t/m 12 augustus 2018
Heldens-in’t Zandt tandartsen
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44
13 t/m 16 augustus 2018
Het Tandhuys
Raadhuisstraat 12, Venray
T 0478 58 22 81

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

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76 | 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

TOT
23.00 UU
R
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winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

• 32 inch (80 cm) • Full HD
• Ambilight • Smart TV met Android

Tummers

GRATIS BEZORGD!

369,FULL HD TV / 32PFS6402

529,-

449,-

• 55 inch (139 cm) • 4K Ultra HD • 4K Active HDR
• WebOS Smart TV • Ultra Surround

699,-

FullHD

4K TV / 55UK6100

999,-

1499,-

4K

ULTRA HD

GRATIS BEZORGD!

• QuickDrive • AddWash: eenvoudig was toevoegen
• A+++ • 8 KG • 1600 t/pm
• Plan de wasbeurten via de Q-rator app
’’
32 cm
0
8

WASMACHINE / WW80M760NOM

849,**

• QuickDrive • Super Speed programma
• A+++ • 8 KG • 1400 t/pm
• Plan de wasbeurten via de Q-rator app

1099,-

• 65 inch (165 cm) • 4K Ultra HD
• HDR • Smart TV • MotionFlowXR 400 Hz

4K

ULTRA HD

GRATIS BEZORGD!

’’ m
55 c
9
3
1

699,*

WASMACHINE / WW8BM642O

899,-

GRATIS BEZORGD!

TIJDELIJK MET 5 JAAR
GARANTIE EN 100 DAGEN
OP PROEF!

4K TV / KD65XE7096

ULTRA HD

4K

’’ m
65 c
5
6
1

krachtige wasbeurt en houdt uw kleding mooi.

menwerkende bewegingen. De wasmachine zorgt voor een snelle,

bewegen, zodat de kleding dynamisch wordt gewassen door de sa-

een ‘hoofdtrommel’ met ‘achterplaat’ die onafhankelijk van elkaar

blijft. De wasmachine is uitgerust met een ‘Q-Drum’ die bestaat uit

20% minder energie verbruikt, terwijl het wasresultaat hetzelfde

QuickDrive zorgt ervoor dat wassen tot 2 keer zo snel gaat en tot

Tot 2 keer zo snel wassen!

GRATIS BEZORGD!

TIJDELIJK MET 5 JAAR
GARANTIE EN 100 DAGEN
OP PROEF!

Dat is Tummers!

Apparaat stuk? Geen zorgen, wij kunnen het voor
u repareren op onze eigen reparatie-afdeling.

REPARATIEDIENST

Wij hebben bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Wij kunnen u altijd perfect adviseren!

DESKUNDIG ADVIES

Is het product toch niet helemaal naar wens?
Geen punt. Bij ons heeft u 14 dagen bedenktijd.

NIET GOED, GELD TERUG

Wij bezorgen uw aankoop gratis bij u thuis met
onze eigen, vakkundige bezorgdienst.

GRATIS BEZORGING

Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al
uw aankopen en vragen. Zelfs op zondag!

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
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GE
Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

Junior Verkopers
Ervaren Verkopers
Service Center Medewerkers

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe,
enthousiaste collega’s die ons team
willen versterken! Bezoek onze site
www.eptummers.nl voor meer info.

Kom werken bij de leukste elektrovakspeciaalzaak van Limburg!

Enthousiast, ga stvrij & betrouwbaa r!
* Na €200,- cashback via Samsung

Tummers
** Na €250,- cashback via Samsung

IN

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

