gemeentenieuws pagina

02
06
2

0

1

14

betaalbaar
maatwerk…

6

Stayerhofweg 2b | Wanssum | 0478-539020 | www.haroldlenssenkeukens.nl

Verhalen van de straat- Hegelsom
‘Nu meedoen is
straks
meetellen’
pagina

pagina

04

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

02

Nationaal
snelwandelteam in
Horst aan
de Maas
pagina

02

Corry
Konings is
‘Mevrouw
Funpop’
pagina

Vijfde editie
‘De-4’ Grubbenvorst

03

Mariabeeld
Ter Peel
inge
zegend
pagina

05

In Grubbenvorst vond van 25 tot en met 28 mei de vijfde editie van de wandelvierdaagse De-4 plaats. Zo’n 750 wandelaars liepen tijdens deze vier dagen verschillende
routes van 5, 10 en 15 kilometer door Grubbenvorst en omgeving. Op de laatste dag was er ook een route van 25 kilometer voor de echte sportievelingen.

schouwburgvenray.nl
schouwburgvenray
.nl

Het nieuwe
programma
is uit!
reserveer nu!
met vroegboekkorting

Het is gezellig druk in de speeltuin Roeffen Mart op zaterdagmiddag.
Het is de slotdag van de vierdaagse
en Roeffen Mart is de pauzeplaats van
alle routes. De kinderen kunnen er
lekker uitrazen na een paar kilometer
wandelen en de volwassenen rusten
er even uit. Er staat een ijskraampje
en er wordt groente, fruit en drinken
uitgedeeld. De joekskapel ‘Kleug Zaat’
uit Lottum zorgt voor wat muzikale
klanken. Zeven meiden genieten
in de schaduw van een ijsje. Pleun,
Janne, Mette, Isa, Roos, Daantje en
Nina uit Grubbenvorst zijn 9, 10 en
11 jaar oud en ze lopen vandaag de
10 kilometer. “Het is wel een beetje
zwaar soms,” vertelt Pleun, “maar het
is vooral ontzettend leuk.” Mette vult
aan: “Vooral vandaag is leuk. Eerst is
er hier in Roeffen Mart de rustpost.
En het is de slotdag, dus straks is er een
superleuke ontvangst. Daar heb ik ook
echt zin in.”
Lees verder op pagina 05
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Nationaal snelwandelteam
in Horst aan de Maas
Het is 24 graden op zaterdag 28 mei, perfect weer om te gaan wandelen. Om het meer in de Kasteelse Bossen werd ook volop gerend, gewandeld, maar ook gesnelwandeld. Het nationale team snelwandelen was
namelijk aanwezig om te trainen voor het Nederlands Kampioenschap en
een clinic te verzorgen.
De training werd georganiseerd
door het LoopCentrum in Horst en door
de ploeg zelf. Geïnteresseerden konden
ook meedoen aan de clinic snelwandelen. Er waren geen deelnemers
uit Horst aan de Maas. Helaas, vond
bondscoach Frank van Ravensberg.
“Het is geen sport met veel deelnemers. Mensen vinden de sport al

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 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Lucien Janssen, Niels van Rens,
Teun Stiphout en Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

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

snel ‘een beetje raar’. Maar dat is het
helemaal niet. Er komt stiekem veel
bij kijken. Je moet tijdens het trainen
en wedstrijden letten op je techniek,
lenigheid, kracht, interval en nog veel
meer zaken.”

Kort moment
dat je zweeft
Bij snelwandelen is het de kunst
om geen zweefmoment te hebben.
“Wanneer je hardloopt heb je een kort
moment dat je zweeft. Bij snelwandelen mag dit niet”, legt de bondscoach
uit. “Als je achterste voet omhoog
gaat, moet de voorste de grond raken.
Je hebt dus continu contact met de
grond. Vergelijk het met wandelen,
alleen nu sneller. Je maakt bij het
snelwandelen een heupbeweging en
je zet je voet voor de ander, dat is de
techniek.”
Ronnie Timmermans (34) uit
Veghel doet mee aan het Nederlands
Kampioenschap snelwandelen van
20 kilometer. “Mijn grootste droom is
om derde te worden. Het is een hoog
doel, maar ik wil het gewoon halen.

Deze sport is mij met de paplepel
ingegoten. Mijn vader deed altijd aan
snelwandelen. Toen ik vier jaar was,
begon ik al en zette ik goede tijden
neer.” Timmermans vertelt dat de sfeer
in de club belangrijk is. “Je hebt snelle
en minder snelle wandelaars, maar
iedereen steunt elkaar en dat is mooi
om te zien.” Chris Beurskens van het

LoopCentrum heeft ’s ochtends een
training georganiseerd voor mannen
en vrouwen. “Ik dacht, we gaan geen
reguliere looptraining doen. Ik ga ‘outof-the-box’ denken. We hebben een
aantal stabiliteitsoefeningen gedaan
en wat beweegopdrachten die goed
zijn als je snelwandelt.” Beurskens
vertelt dat snelwandelen een goed

alternatief is wanneer je niet meer
kunt hardlopen vanwege een blessure.
“Bij het hardlopen heb je telkens een
schok die je op moet vangen. Bij het
snelwandelen heb je dat niet omdat je
aan de grond blijft. Zo kun je je hobby
behouden, alleen moet je een andere
techniek aanleren. En dat is nog niet zo
gemakkelijk.”

‘Nu meedoen is straks meetellen’
Stichting Leergeld is sinds januari 2015 ook in Horst aan de Maas actief. De stichting zet zich in voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed
hebben en komt gezinnen tegemoet met het betalen van schoolgeld of sport- en cultuuractiviteiten. Niek en Simone*, afkomstig uit Horst aan de Maas
maken gebruik van Stichting Leergeld en delen hun ervaringen.
“Alle kinderen mogen meedoen,
want nu meedoen is straks meetellen”, vertelt Wietje Selen, vrijwilligster van Stichting Leergeld in Horst
aan de Maas. “Als een kind zegt dat
hij wil gaan voetballen, dan zorgen
wij ervoor dat hij kan gaan voetballen.” Stichting Leergeld Horst aan
de Maas is 1 januari 2015 opgericht
en het telt nu al ruim 250 gezinnen
die zich hierbij hebben aangesloten.
De stichting zorgt ervoor dat kinderen
binnen- en buitenschoolse activiteiten
niet hoeven te missen doordat hun
ouders het geld er niet voor hebben.
Niek en Simone maken sinds
augustus 2015 gebruik van Stichting
Leergeld in Horst aan de Maas.
“In 2014 kregen we te horen dat
de jaarlijkse maat-bijdrage, die we
van de gemeente ontvingen, werd
stopgezet. In die tijd was ik werkloos

en had ik een uitkering. Breed hadden we het niet maar we redden ons
wel. Maar toen we dat bericht van de
gemeente te horen kregen, schrokken we toch wel even”, aldus Niek.
De gemeente informeerde het gezin
over Stichting Leergeld. “Zodra een
gezin met ons contact opneemt dan
zorgen wij ervoor dat alles in gang
wordt gezet. Allereerst vindt er een
persoonlijk gesprek plaats bij het gezin
thuis. Ook wordt er gekeken naar het
bruto inkomen van een gezin. Aan de
hand hiervan wordt er besloten of deze
in aanmerking komt voor hulp van de
stichting”, aldus Wietje.

Contributie
Niek en Simone hebben samen
twee zoons. Hun jongste zoon wil
binnenkort gaan voetballen, maar
omdat Niek en Simone zelf het geld

niet hebben om de contributie te
betalen, doet Stichting Leergeld dit.
“We geven gezinnen geen geld, maar
we zorgen er zelf voor dat contributies
rechtstreeks betaald worden. Gezinnen
krijgen van ons wel een cheque om
bijvoorbeeld sportkleding te kunnen
kopen, dit gaat tot een bepaald bedrag.
De rest moet een gezin dan nog zelf
bijleggen”, vertelt Wietje. De kinderen
van Niek en Simone zijn zelf ook op de
hoogte van Stichting Leergeld. Beide
kinderen ontvingen een fiets van de
stichting waarmee ze naar school
kunnen gaan. “Onze kinderen zijn net
als wij de stichting erg dankbaar. Op
de fietsen, die ze hebben gekregen,
zijn ze ook erg zuinig. Als er een keer
een lamp het even niet doet, dan moet
die meteen gemaakt worden vinden
ze zelf”, aldus Simone. “Door Stichting
Leergeld hoeven onze kinderen niks

te missen en kunnen ze overal nog
gewoon aan meedoen.”
Stichting Leergeld Horst aan de
Maas heeft sinds kort een eigen
kantoor op de Julianastraat in Horst.
“Elke woensdagochtend zijn we van
09.00 tot en met 12.00 uur geopend.
Mensen kunnen dan gewoon bij ons
naar binnenkomen om hun vraag
te stellen, het is eigenlijk een soort
inloopuur”, aldus Wietje. De stichting
heeft plannen om binnenkort samen
te gaan werken met stichting Jarige
Job. Dit is een stichting die gezinnen
ondersteunt met het geven van
een verjaardagsbox met spullen
voor bijvoorbeeld een kinderfeestje.
Op deze manier kunnen kinderen
zorgeloos hun verjaardag vieren.
*In verband met de privacy van de geïnterviewden zijn schuilnamen gebruikt.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

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

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 38 00 98
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Corry Konings
is ‘Mevrouw Funpop’

nieuws 03

overheerlijke Kwarkbol!

Corry Konings treedt al 13 jaar op bij Funpop. Ze is ondertussen omgedoopt door het publiek tot ‘Mevrouw
Funpop’. Funpop bestaat op deze editie van zaterdag 28 en zondag 29 mei 20 jaar, dus Konings heeft al flink wat
edities bijgewoond. Maar wat vindt ze zo leuk aan Funpop?
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

DE NATIONALE BBQ DAGEN
STAAN VOOR DE DEUR !
Met heel veel acties en
demo’s van 4 t/m 19 juni!

Corry Konings trad nog in de oude
thuishaven van Funpop op, Arcen.
Funpop verhuisde naar Horst aan de
Maas en uiteindelijk werd het een
festival met duizenden bezoekers.
Konings heeft een speciale band met
de doelgroep. “Het is elk jaar weer
genieten als ik hier sta”, vertelt de
artieste. “Verstandelijk beperkten
zijn altijd lief en aardig. Als je dan als
artiest hen een handje komt geven,
vinden ze dat geweldig. Het is voor hen
natuurlijk een hele happening als een
bekende Nederlander hen speciaal een
handje geeft. Natuurlijk kan een knuffel
er ook bij, dat vind ik ook lekker”, lacht
ze. “Het is maar iets kleins, maar daar
zijn ze heel blij mee en ze onthouden

dat jaren.”
Konings komt graag naar Funpop
vanwege het meegaande publiek.
“Deze doelgroep is op zo’n dag als vandaag extra blij. Het zijn allemaal goede
meezingers. De mensen hier kennen
mijn nummers allemaal en zingen echt
constant mee, dat is te gek. En als ze
het nummer niet kennen, neuriën ze
wel mee. Ik heb zelfs al heel lang een
fan uit Zeeland en die gaat naar al mijn
concerten.”
Jolanda Keizers (34) uit Zaandam
is al jaren fan van ‘Mevrouw Funpop’.
“Ik vind haar muziek geweldig. Vooral
‘Ik krijg een heel apart gevoel van
binnen’. Dat nummer ken ik helemaal
uit mijn hoofd en ze zong dat nummer

ook nog. Ik ging toen helemaal uit
mijn dak. Straks ga ik proberen een
handtekening te krijgen, want die
heb ik nog niet.” Freek de Jonge (17)
is nog niet zo bekend met de muziek
van Konings. “Ik zie haar nu voor de
eerste keer in mijn leven en ze is super
goed. Ik sta de hele tijd te springen van
geluk. Natuurlijk ga ik straks proberen
om een handtekening te krijgen en
misschien wel een knuffel.”
Konings moet alweer vertrekken.
“Door naar het volgende adres, Kleintje
Hollands. Dat is ook een festival voor
verstandelijk beperkten in Tilburg.
Het is wel een stuk kleiner dan Funpop,
maar zeker niet minder leuk. Volgend
jaar ben ik hier weer van de partij.”

Va derd a g
tip!

Compleet assortiment
Weber – Cadac – Saffire
Zeer interessante prijzen
Groot assortiment BBQ-sauzen
Professionele Weber
Live Cooking Demonstraties
elke
zondag
open

Bij aanschaf van een Weber GBS barbecue

EEN GRATIS VOUCHER T.W.V.
€99,99 VOOR DE WEBER GRILL
ACADEMY© CADEAU
Geldig op 18 en 19 juni.
Bekijk alle andere acties op www.leurs.nl

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

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

AUTO
ONDERHOUD

Seniorencafé ’t Koetshoes geopend
Het seniorencafé ’t Koetshoes van Gooiendaag, zorg voor ouderen is op woensdag 1 juni geopend
in Horst. Met het sluiten van zorgcomplex Berkele Heem verdwijnt ook het restaurant. ’t Koetshoes
is een tijdelijke oplossing voor het verdwijnen van het restaurant van Berkele Heem, dat voorheen
een sociale eetgelegenheid en ontmoetingsruimte voor ouderen was. In het Koetshuis aan de
Gasthuisstraat heeft Gooiendaag, zorg voor ouderen nu een seniorencafé geopend, dat in ieder
geval tot 2019 geopend zal zijn. Daarna wordt de functie van sociale eetgelegenheid en ontmoetingsruimte voor ouderen mogelijk ondergebracht in het verbouwde Gasthoês.

Tel. 077 - 397 11 30

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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Verhalen van de straat
10/16

Hombergstraat Hegelsom

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn
in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug met een
nieuwe reeks. In deze aflevering de Hombergstraat in Hegelsom.

De Hombergstraat in Hegelsom
is vernoemd naar de vroegere
boerderij de Homberg, gelegen aan
Pastoor Debijestraat. De boerderij
kwam in 1917 door deling na het

Chris Kleven &
Suzanne Wolfs
geven elkaar op
zaterdag 4 juni 2016
het ja-woord om 14.00 uur
te Lignum Antiquum
in Broekhuizenvorst.
De receptie zal plaatsvinden
van 19.00 uur tot 20.30 uur
te Beekstraat 6 in Beesel.

overlijden van de laatste ouder op
naam van dochter Maria Petronella
Lemmen, die sinds 1909 getrouwd was
met Jozef Hendrik Geurts. De familie
Geurts-Lemmen verhuisde met vier

Matty Hermans
& Ellen Zanders
geven elkaar het ja-woord
op vrijdag 10 juni 2016 om
14.00 uur bij de kasteelruïne,
Kasteellaan 1 te Horst.
U bent van harte welkom
op onze receptie van
18.30 tot 20.00 uur bij de
kasteelboerderij,
Kasteellaan 1 te Horst.

Ruud Houwen en Trudy Custers
gaan trouwen op 10 juni 2016
om 13.00 uur in het
Gemeentehuis van Horst.

Jullie zijn van harte welkom op de receptie
van 18.30 tot 20.00 uur in onze feesttent,
op de Denenweg 5 in Melderslo.

Heerlijke verse asperges te koop,
ook geschild! Open: ma-vr 10-12u en
13-17u. Za 9-17u. Zo 10- 12u of op
afspraak. Verhaeg Asperges Kranestraat
38 Horst. Tel 077 398 65 90.

Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.

Ongedierte preventie. Last van
ongedierte: wespen, mieren, muizen,
ratten etc.? Bel 06 57 11 61 24.

Giga aanbod 25% korting.
Voorraad is gigantisch, we hebben
plaats nodig en daarom alles 25%
korting tot 12 juni. Brocante hal
Limburg Speulhofsbaan 7a Meterik
Horst a/d Maas. Open di, wo, do 12-17
vr 12-19 za 10-16 u. 06 21 23 88 89.

www.hetrotven.nl/voetballen
Het Rotven biedt de mogelijkheid voor
kinderen met ASS en aanverwante
stoornissen om op zaterdag te
voetballen. Heb je interesse kijk op
onze website of bel 06 45 66 19 93.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

Woninginrichting bij u thuis.
Wij komen al ruim 11 jaar bij u thuis
met onze stalen van tapijt, vinyl, trap
bekleden en binnenzonwering.
Trap bekleden v.a. €150,00 incl. tapijt.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
bel 06 16 37 45 14.

kinderen van buurschap d’n Dijck naar
boerderij de Homberg. Ook een broer
van Maria Petronella, Sjan Lemmen,
woonde tot zijn huwelijk bij de
familie in.

Op zaterdag 4 juni 2016
gaan wij

Peter van Wegberg
& Joske Peeters
trouwen!

We geven elkaar het Ja-woord
om 13.00 uur in het
gemeentehuis te Horst.
U bent van harte welkom op
de receptie van
18.30 uur tot 20.00 uur bij
De Leste Geulde,
Noordsingel 75 te Horst.
Opruiming opruiming opruiming.
Totale uitverkoop van perk-, hangen kuipplanten. Nu 50, 60 en 70%
korting op ons gehele assortiment.
Op=op op=op op=op. Pas op: nieuwe
openingstijden. Ma t/m vr 9:00 t/m
17:00, zaterdags 9:00 t/m 13:00.
Kwekerij de Lifra Lorbaan 12A Veulen
06 14 21 76 97
Uw feest in Cambrinus? Uw feest
in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
ploeg/frees/schudder/hark/maaier/
mesttank/kipper/weisleep/tractor
enz. 06 19 07 69 59.
Zomeractie!! Blijf fit in de zomer!!
Maak van juni tot oktober gebruik
van actieprijzen voor de Slender You
Bewegingsbanken en de vacumove.
Bel voor een afspraak of info
077 398 49 71. www.slenderyoufit.nl
Campers te huur. Nog enkele weken
vrij in de zomer, nieuwe campers.
Camper verhuur de Witte Horst.
L. Boekestijn 06 43 47 63 39
www.essodewitte.nl

Waarschijnlijk is de boerderij vernoemd naar zijn bewoners. In een put
van de oude boerderij zijn ingekerfde
tekens gevonden die worden uitgelegd
als ‘A. van Houwenberch, 2 december 1604’. Waarschijnlijk betekent dit
dat de boerderij dateert uit 1604 en
benoemd is naar de eerste bewoner.
Homberg is afgeleid van ‘houwberg’.
Dit verwijst naar de heuvel naast de
Homberg, waar heiplaggen voor de
vloer van de schaapskooien werden
gehakt. Dat hakken wordt ook wel
‘houwen’ genoemd. In de tijd dat
mensen achternamen kregen, kreeg
de bewoners van de boerderij dus de
naam Houwenberg. Waarschijnlijk is
dit door een schrijffout ergens in 1700
‘Homberg’ geworden.
De laatste bewoners van de
vroegere boerderij waren Hombergs
Handrie en Hombergs Nel GeurtsLemmen, met hun kinderen Toon, Jeu,
Maria en Jac. In 1930 werd op het
kavel een nieuwe boerderij gebouwd,
omdat de oorspronkelijke boerderij
de Homberg in slechte staat was.
De nieuwe boerderij, een monumentale langgevelboerderij, kwam net
achter het oude huis te staan, op het
adres dat nu Pastoor Debijestraat 24
is. Het oorspronkelijke gebouw werd
totdat deze rond 1960 werd afgebroken

gebruikt als kippenhok. Van deze
boerderij zijn alleen het bakhuisje en
de put bewaard gebleven.
Naar het bakhuisje is ook
een straatnaam in Hegelsom
vernoemd: Bakhuuske, gelegen
tussen de Pastoor Debijestraat en de
Michelslaan. Dit bakhuisje moest in
1989 verplaatst worden, omdat er
een nieuwe wijk werd aan gelegd in
Hegelsom. Het huisje werd enkele
tientallen meters verplaatst naar
zijn huidige locatie, aan de andere
kant naast de put. Deze was in 1976
nog gerestaureerd door Jac Geurts,
ook wel Hombergs Jac genoemd.
Waarschijnlijk is het bakhuisje het
oudste nog bestaande gebouw in
Hegelsom. De put van de boerderij
was ook in slechte staat en is voor
het verplaatsen van het bakhuisje
in mei 1989 afgebroken en later
weer met dezelfde stenen opgemetseld. Tijdens deze renovatie zijn
de ingekerfde tekens gevonden die
verwijzen naar de datering van de
boerderij.
Tegenwoordig wordt boerderij de
Homberg niet meer door één familie
bewoond, maar zijn er meerdere
woningen in gerealiseerd.
Bron: Stichting Heemkunde Hegelsom

Geboren

Geboren
26 mei 2016

27 mei 2016
Dochter van Roel Cuijpers
& Tamara Briels
zusje van Eef
Van Myrlaerstraat 28
5864 BN Meerlo

Lana

Liz

Geboren

Jans

26 mei 2016
Dochter en zusje van
Geert-Jan Jakobs & Tineke Droog
Sammie
Jan Willem Passtraat 24
6525 CT Nijmegen

Dochter en zusje van
Leon, Cindy en Teun
van Rengs-Tacken
Speulhofsbaan 12
5964 NV Meterik

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Schoonmaakhulp. Wij zijn op zoek
naar een nette schoonmaakster voor
onze woning op de donderdagochtend.
Heb je interesse? Telnr. 06 51 90 50 40.
Emotioneel Evenwicht Workshop
leert je baas zijn over je emoties,
innerlijke conflicten oplossen,
chronische klachten verlichten,
belemmerende overtuigingen
loslaten. Start:15 en 16 juni.
Info: 06 53 36 41 64.
Private Label Meubelatelier
voor het repareren en herstofferen
van uw bank, fauteuil, boot, caravan
etc. Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo
077 390 37 15.
Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, ligt aan mooie
wandelroutes, pal aan bobbaan en
bikepark. Kijk op facebookpagina
Winterberg Appartement. Inlichtingen:
jeanne.verdellen@hotmail.com of
tel. 06 46 32 00 39.

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Bouquetterie ’t Hofje Workshop.
Zomerbloemstuk op frame met o.a.
vetplanten, schelpen, groen, touw en
een paar vervangbare bloemen om
een zomer lang te genieten van uw
zelfgemaakte creatie. Div. data v.a.
15-6 aanv. 18.30 u. 077 464 20 17.
Gevraagd: medewerker m/v voor
het schonen van prei. 20-30 uur per
week of in overleg. Mts. Leijsten,
Americaanseweg 29 Kronenberg.
Reacties naar: mts.leijsten@kpnmail.nl
Gevraagd: scholieren vanaf
15 jaar, voor het schonen van prei
op zaterdagmorgen en in de
schoolvakanties. Mts. Leijsten,
Americaanseweg 29, Kronenberg.
Reacties naar: mts.leijsten@kpnmail.nl
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Nieuwe boothelling
in Lottum
Bij de Maas in Lottum werd vrijdagavond 27 mei een nieuwe boothelling geopend. De opening werd verricht
door burgemeester Kees van Rooij.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Vervolg voorpagina

Vijfde editie ‘De-4’
Grubbenvorst
Volgens organisatielid Jacques
Geurts is de jubileumeditie van De-4
een groot succes : “We hebben een paar
mooie dagen uitgekozen en problemen
hebben we amper gehad. Daarnaast is
750 deelnemers het grootste aantal tot
nu toe.” Er doen zo’n tweehonderd kinderen onder de 12 jaar mee aan De-4
en van de 750 deelnemers in totaal
komt het gros, zo’n 630 wandelaars, uit
Grubbenvorst. “Maar ook al komen ze
hier vandaan, toch komen ze op allerlei
nieuwe plaatsen tijdens de vierdaagse,”
zegt Geurts. De reacties van de wandelaars bevestigen dit. Claudia en Brigitte
Hovens lopen dit jaar voor de tweede
keer mee met De-4: “We lopen met
drie jonge kinderen de 10 kilometer en

het gaat super. Het is goed georganiseerd en de routes zijn ook heel mooi.
Ik kom uit Grubbenvorst, maar ik ben
al op plekjes geweest die ik nog nooit
gezien heb,” vertelt Claudia. Na de
gezamenlijke pauze bij Roeffen Mart
wandelen de deelnemers verder naar
het eindpunt. Rond 16.00 uur vertrekken alle wandelaars in optocht naar
de kiosk op het Pastoor Vullinghsplein,
waar ze worden ontvangen door onder
andere burgemeester Kees van Rooij en
waar de medailles en wandeldiploma’s
worden uitgereikt. Ook vindt er voor
de kinderen nog een ballonnenwedstrijd plaats op het plein, waarna de
vierdaagse natuurlijk feestelijk wordt
afgesloten.

Kreeftenavond
Op donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 juni

De aanleg van de boothelling
is een initiatief van H.S.V. Willem
Barendsz uit Lottum. Dit deed
de hengelsportvereniging in
samenwerking met de dorpsraad
Lottum, Sportvisserij Limburg,

Sportvisserij Nederland en gemeente
Horst aan de Maas. Reden voor de
aanleg was het feit dat het aantal
leden met een visboot steeg.
De provisorische helling die er al was
voldeed echter niet. Er werd daarom

toestemming gevraagd en verleend
voor plek met een hellingspercentage
van 15 procent zodat elke auto met
boot veilig te water kan. In totaal heeft
de realisatie van de helling vier jaar
geduurd.

Replica

Mariabeeld Ter Peel
ingezegend
Op het terrein van PI Ter Peel in Evertsoord werd zaterdag 28 mei een Mariabeeld ingezegend. Dit werd gedaan
door de hulpbisschop van het bisdom Roermond, Mgr. E. de Jong.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Shared Dining avond
zaterdag 11 juni, zondag 12 juni, maandag 13 juni

Genieten van de beste streek- en seizoensproducten, heerlijke cocktails en mooie wijnen.
n
Bij goed weer kunt u ook buiten ete
op ons sfeervolle nieuwe terras.

r e s t a u r a n t

Restaurant Vitellius
Kerkstraat 11,
5975 BH Sevenum
T: 077 467 43 46
www.vitellius.nl

Asperges eten bij de boer
Zaterdag

4 juni

I.s.m. Hostellerie de Hamert

Geniet van een
3 gangen menu met Limburgse asperges.

Zondag

5 juni

Met live muziek en dat voor maar € 24,50 p.p.
Direct reserveren? Bel 06 - 5516 4949.
Voor meer info gaat u naar: martensasperges.nl

BARBECUE & BUFFET
Het Mariabeeld, dat staat onder
de bomengroep ‘De kameel van de
Peel’, is een replica van het originele
beeld dat zich in de kerk van Evertsoord
bevindt. De replica is gemaakt door de
van oorsprong Sevenumse kunstenaar
Ruud van der Beele. Er worden nog

twee flessen geplaatst waarin bewoners van de penitentiaire inrichting hun
gedachten, wensen en verdere boodschappen gericht aan Maria, kunnen
stoppen. Deze zijn eveneens door Van
der Beele gemaakt.
Het originele beeld werd op 10 maart

1938 onthuld op deze plek waar de
ontginning van de Sevenumse Peel
begon. Het beeld verhuisde uiteindelijk
naar de kerk. Boven de oude ingang
van het klooster bevindt zich het beeld
Onze Lieve Vrouwe ter Peel. In totaal
heeft Ter Peel nu drie Mariabeelden.

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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familie

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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

“de schuuper is oetgeschuupt…”

Joep Van Dijnen
“ôzze Joop”

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

www.hetrotven.nl Kleinschalige
dagbesteding/vrijetijdsbesteding voor
kinderen met ASS en aanverwante
stoornissen.Heeft u interesse kijk op
onze website of bel 06 45 66 19 93.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

www.briensveld.nl

Mia
Truus en William Manon, Stan, Tessa
Marian en Tim Levy, Tim
Jan en Patries Rick, Robbie
Mieke en Robert Joske, Thijs

Zwarte Plakweg 17,
5966 RH America
We nemen afscheid van ôzze pap en opa op vrijdag 3 juni om
10.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Familie Jenniskens
Familie van Issum

Pap is thuis.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen
op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.
In plaats van bloemen zou ôzze pap een donatie voor KiKa
en de CliniClowns op prijs stellen.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig.

25 mei 2016
van Douverenstraat 14, 5961 JJ Horst

Wij hebben afscheid van ôzze pap genomen op woensdag 1 juni.

Weej wense Ruud, Wendy en ,
Loes, Johan en Floor,
familie en vrienden
veul sterkte mit ut verlees vaan

Joep van Dijnen

“Alles is good, ik heb nerges last van,
heb ginne pien, moog nit klage“

Op 86-jarige leeftijd is òzze pap, opa en opi rustig ingeslapen

Frans Rubie

Bedankt vur alle schonne joare beej ow achter in dun hoaf
VC d’n Trechter
Te koop pioenrozen en
zonnebloemen € 2.- per bos. Fam.
Klomp Nieuwepeeldijk 35 America.
Tel 077 464 13 80.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

Vrijwilliger gezocht. Wie vindt het
leuk om wekelijks iemand te bezoeken
voor een praatje of een wandeling?
Mevr (68) zit in een rolstoel en
zoekt iemand met humor. Info
vrijwilligerszorg HadM 06 52 66 95 70.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Wij persen uw hooi en stro. Nieuw,
nieuw. Als eerste in Nederland persen
wij uw hooi- en strobaaltjes waar dan
ook, 85/100 x 85 cm. Wij komen dan
ook met onze vrachtwagen-combi
naar u toe. Informeer:
Maisboerke 06 53 12 13 17.

Te koop bbq-pakket van onze
scharrelvarkens. Pakket voor
4 personen € 20,- Het vlees is vacuüm
verpakt en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America.
tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.
Muziek voor je feestje?
Jack & Jolanda! I: www.jackenjolanda.nl
E.: jlmhanssen@planet.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

HAN-MARK
ARENDSE
Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

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

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

echtgenoot van

Lucie Rubie-Creemers †
Horst

Sevenum

Nijmegen
Horst

Utrecht

Rini en Ger Hoeijmakers-Rubie
Renee en Bart
Joost
Milda en Gert Raedts-Rubie
Christy en Jeroen, Fem, Evie
Maddie en Jasper
Inge
Mischa en Judith
Annette Rubie † en Hans Rutten, Marga Manders
Christel Rubie en Eric Kwakkelaar
Ruby en Niels
Maartje en Dennis
Frank Rubie en Krijn de Jong
Sevenum 1 juni 2016
Maasbreeseweg 8, Kamer 2010
Correspondentieadres:
Van Merwijckstraat 33, 5961 SB Horst

Zondag 5 juni herdenken wij Frans tijdens de avondwake
om 19.00 uur in de parochiekerk te Sevenum.

U I T VA A R T Z O R G

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

De crematiedienst vindt plaats maandag 6 juni om 11.00 uur
in het crematorium te Blerick, Grote Blerickse Bergenweg 30.
In plaats van bloemen stellen wij een donatie
aan de Nederlandse Stichting voor doofblinden op prijs.
Hiervoor zijn donatiebussen in beide diensten aanwezig.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar.

30 mei 2016

Korting 25% op alles.
Ruimtegebrek daarom alles 25%
korting tot 12 juni. Kringloop Twedde
Kans Speulhofsbaan 7A Meterik.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.

echtgenoot van

Mia Jenniskens-van Issum

Familie Van Dijnen

Private Label Meubelatelier.
Nieuwe relaxfauteuils met of zonder
sta-op functie. Nieuwe banken met of
zonder relaxsysteem Pepijnstraat 92
5921 HP Venlo 077 390 37 15.
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom tel. 077 398 35 52.

Toon Jenniskens

Pap en opa van
Loes en Johan, Floor
Ruud en Wendy,

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

Valise Atelier & Natuur.
Iets organiseren voor een groep?
Dat kan bij ons! In het atelier en
zijn prachtige omgeving zijn er
verschillende mogelijkheden om voor
groepen een dagdeel te organiseren.
www.valise.nl of 06 12 69 79 35.

Je was een man van weinig woorden.....
Stil en zonder vragen wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam moegestreden uit ons midden weggegleden.
Na een dappere maar ongelijke strijd ben je nu uit je lijden bevrijd.

Hij overleed in de leeftijd van 61 jaar.

Getuigen gezocht valpartij.
Wie heeft mij december 2014
zien vallen met de fiets bij bakker
Broekmans op de hoek? Er waren
mensen die mij hielpen, ik had pijn
aan de knie. Bel aub 06 11 28 63 30.

Campers te huur. Huur een mooie
camper. Nog enkele weken vrij.
Camper verhuur de Witt Horst.
L. Boekestijn 06 43 47 63 39
www.essodewitte.nl
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T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag-/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Nieuwe kantoorruimtes, ideaal voor
starters, diverse afm. Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.

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

Bolhoeve hoverniers. Gericht op
de aanleg, renovatie en onderhoud
van tuinen. Voor meer informatie:
bolhoevehoveniers@hotmail.com
06 23 90 62 28.

Rijbewijskeuringen senioren Wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum 0478 53 17 48.

Te huur in centrum van Horst
garagebox 18 m2 tel. 06 21 85 82 56.
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Pinfraude in Sevenum
De politie Horst waarschuwt op Facebook voor pinfraude. Op zaterdag
28 mei heeft de politie twee meldingen gekregen van verdachte situaties
bij pinautomaten.
Aan de Donkstraat in Sevenum
werd door een vrouw geprobeerd de
pincode af te kijken terwijl iemand
geld aan het pinnen was. Op dezelfde
ochtend kreeg ook de politie Peel
en Maas melding van pinfraude.
Twee mannen hielden zich verdacht

op bij een pinautomaat in Maasbree
aan de Dorpstraat. De twee mannen
hadden diverse pasjes bij zich en
briefjes. Volgens de politie vonden er
vorig jaar rond dezelfde tijd diverse
pinfraudezaken plaats in de twee
gemeenten.

Huys de Donck
mogelijk ouder
Uit archeologisch onderzoek bij Huys de Donck in Sevenum is gebleken
dat het voormalige kasteel twee grachten had. Ook lijkt het erop dat het
huis al in de 12e eeuw bestond.
Het onderzoek is uitgevoerd op
initiatief van de heemskundevereniging Sevenum. Samen met een
beroepsarcheoloog is de vereniging
ruim vijf weken bezig geweest met
een onderzoek dat ze begin mei
startte. ”Het onderzoek is goed verlopen,” meldt Mart Lenssen, lid van de
heemkundevereniging. ”De beroeps
archeoloog heeft maar liefst zeshonderd proefboringen gedaan, met
resultaat.” Door het onderzoek is de
vereniging erachter gekomen dat er
niet een maar twee grachten rondom
het kasteel hebben gelegen. ”Het blijkt
nu dat er een dubbele gracht heeft
gelegen, deze diende als verdedigingswerken.” Ook is er nog een gracht
gevonden midden op het terrein waar
het kasteel zich bevond. Door deze
gracht werden het kasteel en de tuin
gescheiden. ”Voorheen was het bij ons
ook nog niet helemaal bekend waar

het kasteel precies heeft gelegen,
daar zijn we door het onderzoek nu
wel a chter gekomen. Daarnaast is er
een scherf gevonden afkomstig uit
de twaalfde eeuw. Wij dachten dat
het kasteel stamde uit de veertiende
eeuw, maar als de scherf iets te maken
heeft met de ouderdom van het huis,
dan zouden we dus nog tweehonderd
jaar terug gaan in de tijd. Dat zou
betekenen dat het huis stamt uit de
twaalfde eeuw, maar dat is ons nog
niet helemaal duidelijk.” Naast de
grondboringenis er ook een geologisch
onderzoek geweest waarbij gebruik is
gemaakt van weerstandsmetingen. Van
de resultaten is uiteindelijk een tekening gemaakt. Van het onderzoek dat
heeft plaatsgevonden wordt een rapportage van gemaakt. ”In de toekomst
worden misschien nog grote opgravingen gedaan, maar daar zijn we nog
niet helemaal over uit”, aldus Mart.

Samenwerking
gemeentes voor
betere integratie
De zeven gemeentes in Noord Limburg gaan samenwerken om innovatieve en duurzame manieren te vinden om vluchtelingen en arbeidsmigranten te laten integreren. Voor die samenwerking hebben de gemeentes
Europese subsidie aangevraagd.
De gemeentes Horst aan
de Maas, Peel en Maas, Venray,
Bergen, Gennep, Beesel en
Venlo gaan samenwerken met
werkgevers, onderwijsinstellingen,
woningcorporaties, maatschappelijk
werk en belangengroeperingen en
gaat hierbij uit van de kracht van de
nieuwkomers. Door de aanhoudende
migrantenstroom staat elke gemeente
de komende jaren voor dezelfde
uitdaging op het gebied van integratie,
maar ook op het gebied van werk.
Noord-Limburg heeft te maken met
een krimpende arbeidsmarkt door
vergrijzing en lage instroom van jonge
arbeidskrachten. De kansen liggen bij
de vluchtelingen, aldus de gemeentes.
“Een groot deel van hen is na het
krijgen van een verblijfsvergunning
zo’n vijf jaar afhankelijk van een
uitkering, terwijl het doorgaans goed
opgeleide mensen zijn.”
In totaal hebben 57 organisaties
uit het bedrijfsleven, onderwijs,
woningbouw, welzijnsorganisaties en

belangenorganisaties aangegeven
mee te willen denken. Dat heeft
geleid tot een subsidieaanvraag. Een
woordvoerder van gemeente Horst
aan de Maas legt uit: “Het gaat om
een Europese subsidie, die wordt
aangevraagd in het kader van een
breed samenwerkingsverband tussen
de regiogemeentes en een aantal
bedrijven en instellingen die samen
iets willen doen aan betere en snellere
integratie van nieuwkomers. Het
gaat niet om één specifiek project,
maar vanuit de samenwerking gaan
meerdere projecten ontstaan. Het
plan van aanpak wordt in de komende
maanden uitgewerkt.” In oktober
wordt duidelijk of de subsidie wordt
toegekend.
Naast de focus op werk richten
de deelnemende partijen zich ook
op leefbaarheid in wijken en kernen.
Daarom komen er twee pilotwijken,
waarin inwoners zelf ideeën kunnen
ontwikkelen en uitvoeren voor
integratie van nieuwkomers.

HALLO op Alpe d’Huez
Vriendengroep Keumt Good uit Hegelsom fietst op donderdag 2 juni de Alpe d’Huez op. Zij doen dit,
in het kader van de actie Alpe d’HuZes, voor hun vriend Leon Manders. Van te voren was er nog even
tijd voor het lezen van de HALLO.

Crist Coppens
Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

geldig t/m
zaterdag
04 juni 2016

4 barbecue drumsticks en
4 gemarineerde filetlapjes
samen €6,95

3 barbecue beefsteaks €6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Grubbenvorster bakker
maakt frikandellenvlaai
Helemaal verbaasd waren Manfred en Esther Engels van Bakkerij Engels in Grubbenvorst. Ze plaatsten een foto
op Facebook van hun zelfgemaakte frikandellenvlaai en voordat ze het wisten ging de foto heel Nederland rond.

Rabobank
organiseert Clubkas
Campagne
De Rabobank stelt jaarlijks een deel van de winst van de bank
beschikbaar voor de ondersteuning van het verenigingsleven.
De afgelopen twee jaar organiseerde de bank de Rabo Fietsdag.
Vanaf dit jaar pakt zij het anders aan en organiseert zij de Rabobank
Clubkas Campagne.
De basisgedachte is dat leden
van Rabobank Horst Venray inspraak
krijgen over de verdeling van een
gedeelte van de winst van de bank.
Dit jaar is er 75.000 euro te verdelen.
De leden kunnen stemmen op de
clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, des te meer
geld voor de vereniging of stichting.
Alle clubs die bankieren bij Rabobank
Horst Venray en voldoen aan de

“De stagebegeleider van onze
zoon is bijna jarig en omdat hij zo
van frikandellen houdt, vonden mijn
zoon en ik dat we hier iets leuks
mee moesten doen,” vertelt Manfred
Bakker desgevraagd. “We maakten een
frikandellenvlaai en de foto hiervan

zetten we op Facebook. Voordat we
het wisten hadden al meer dan een
miljoen mensen de foto bekeken.”
De bakker heeft sinds zaterdag de
vlaai ook in het assortiment genomen.
“We hebben het er nu echt druk mee,
vele mensen willen de vlaai proberen.

Er zijn zelfs al mensen uit Zwolle naar
Grubbenvorst gekomen om de vlaai
te proberen. Dat hadden we natuurlijk
nooit verwacht. De vlaai bestaat uit een
normale bodem met daarin frikandellenstukjes en curry. En hij smaakt ook
nog eens goed”, aldus Manfred.

voorwaarden kunnen meedoen.
Ieder lid van Rabobank Horst Venray
ontvangt in de week van 4 oktober
een persoonlijke stemkaart per post.
Daarmee kan hij of zij online zijn stem
uitbrengen. Tijdens de finaleavond
op donderdag 3 november wordt de
uitslag van de Clubkas Campagne
bekend gemaakt.
Voor meer informatie, kijk op:
rabo.nl/horstvenray/rcc

Servicedag
scootmobielen
Het Gehandicapten Platform Horst aan de Maas organiseert op
donderdag 16 juni een servicedag voor mensen met een scootmobiel of
een ander hulpmiddel van de firma Ligtvoet.
De servicedag wordt
georganiseerd in samenwerking met
de firma Ligtvoet uit Nijmegen en
vindt plaats in De Mèrthal in Horst.
De dag duurt van 09.00 tot 16.00

uur. Tijdens de servicedag is er een
medewerker van de gemeente
aanwezig. Ook zijn er mensen van
Iedereen Kan Sporten die uitleg geven
over hun organisatie.

Jubileumweekend

30-jarig bestaan
Bloesem Remedies
Nederland

#raboclubkasHV
facebook.com/
raboclubkasHV

Bloesem Remedies Nederland in Meterik bestaat 30 jaar. Op zaterdag
4 en zondag 5 juni viert zij haar jubileum met lezingen van verschillende
vakmensen, demonstraties stands en activiteiten voor kinderen.

Rabobank
Clubkas
Campagne

Schrijf jouw
club nu in!

De Clubkas Campagne van Rabobank Horst Venray
De inschrijfperiode voor deelname aan de Rabobank Clubkascampagne is
gestart. Schrijf jouw club nu in om jullie doelen te bereiken! Hoe meer stemmen
er worden uitgebracht, des te meer geld je club ontvangt.
Dus doe mee! Inschrijven kan tot en met 20 september.

Doe mee en kom in actie via rabo.nl/horstvenray/rcc
Een aandeel in elkaar

In 1978 kwam Bram Zaalberg
van Bloesem Remedies Nederland
voor het eerst in aanraking met
bloesemremedies. “De remedie
liet mij zien dat wanneer je te hard
wordt voor jezelf je een rots wordt
en dat het enige dat een rots zachter
kan maken een druppeltje water is.
Vanuit dat besef, het besef dat we
geholpen worden door onze vrienden
de planten, ontstond Bloesem
Remedies Nederland”, aldus Zaalberg.

Ter ere van het jubileum organiseert
Bloesem Remedies Nederland lezingen
van Inske Zaalberg over primavera
essentiële oliën, Bram Zaalberg over
de nieuwe tijd remedies, Julianne
Driessen over celzouten in beeld, Lila
Devi over spirit in nature essences,
Lisa Sandberg over orchid essences en
sprays en van Carla Baas over Yana
Kinderremedies. Voor meer informatie
en het volledige programma, kijk op
www.bloesemremedies.nl
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Certificaat voor
medewerkers ’t Nest
Zestien medewerkers van kinderopvang ’t Nest in Grubbenvorst hebben woensdag 25 mei hun Startblokken
certificaat behaald.

De pedagogische medewerkers
hebben een traject van ruim een
jaar achter de rug. Startblokken van
basisontwikkeling is de methodiek
waarmee binnen de opvanglocaties

van ’t Nest gewerkt wordt. Tijdens het
leertraject zijn de praktijkervaringen
met elkaar gedeeld, heeft er coaching
op de werkvloer plaats gevonden en
hebben de deelnemers een portfolio

gemaakt waarin hun leerproces
beschreven is. Na een afsluitende
presentatie konden de verdiende
certificaten in ontvangst genomen
worden.

Oh, zit dat zo!

winkel&bedrijf 09
Starter in de Regio
Verrijth elektro & meer
Bedrijf

Verrijth
elektro & meer
Eigenaar Stefan Verrijth
Adres
Zonnedauw 39
Plaats
Sevenum
Telefoon 06 22 58 79 63
E-mail
info@verrijthelektro.nl
Website www.verrijthelektro.nl
Sector
elektro
Start
1-5-2016
Activiteiten
Verrijth Elektro en meer is
een eenmansbedrijf dat is
opgericht door Stefan Verrijth.
Het bedrijf heeft de visie dat
kwaliteit helemaal niet duur
hoeft te zijn.Stefan is gediplomeerd monteur, zo heeft hij zijn
diploma Elektro behaald en
daarna heeft hij nog doorgeleerd
voor sterkstroominstallatiemonteur op de VEV, waar hij ook
succesvol zijn diploma heeft
behaald. Vervolgens heeft hij
veel ervaring kunnen opdoen
door diverse projecten. Door zijn
motivatie wil hij elk project tot
een goed einde brengen, want
iedere tevreden klant is een

goede referentie. Ook de zeer
perfectionistische en punctuele
eigenschappen van Stefan zorgen
ervoor dat hij de ideale man is
voor iedere klus waarbij de
gemaakte afspraken ook worden
nageleefd.Verrijth Elektro en
meer richt zich voornamelijk op
Elektro installaties in de regio’s
Horst aan de Maas, Peel en Maas,
Venlo en Venray maar ook
andere klussen nemen zij hun
klanten graag uit handen.               
Doelgroep
Verrijth Elektro staat klaar
voor zowel bedrijven als
particulieren
Onderscheidend vermogen
Verrijth Elektro onderscheidt
zich in prijs van anderen.
Het bedrijf levert goede kwaliteit
voor een betaalbare prijs.
Ook kan Verrijth Elektro klanten
van tevoren een vaste prijs
aanbieden, zodat zij niet voor
verrassingen komen te staan en
zodat zij weten waar zij
financieel aan toe zijn.

Zonnedauw 39,
5975 TD Sevenum
T: 06 22 58 79 63
E: info@verrijthelektro.nl

voor al uw installaties bedrijf of particulier
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

De grootste beslissing
van je leven?
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
Een Huis Kopen? Leuk! Plannen maken, een nieuw interieur kopen,
de tuin anders aanleggen of misschien zelfs je eigen zwembad. Maar een
huis kopen is ook spannend, misschien zelfs doodeng. Je maakt grote
financiële keuzes en je vraagt je af of de mogelijkheden die je in het huis
ziet er wel echt zijn.

Het belangrijkste is dat je weet
wat je zoekt. Maak een onderscheid
tussen harde eisen en wensen (de
leuke extra’s). Een goede tip hierbij
is om eens terug te denken aan de
huizen waar je eerder woonde,
wat was prettig en wat miste je?
Hoe weet je waar je je thuis
voelt? Een stukje psychologie: vanuit
onze natuur hebben wij behoefte
aan privacy, willen we contact met
de natuur, daglicht en frisse lucht.
Met andere woorden woningen die
geborgenheid en veiligheid bieden.
Veel kopers zoeken ook
iets unieks in een woning. Iets
wat je nieuwsgierig maakt.

Hoogteverschillen in huis, verrassende
hoekjes of een spannende tuin. Als je
ergens gaat kijken, is het effect van
de eerste indruk heel belangrijk. Uit
een onderzoek in 2013 is gebleken
dat 80% van de huizenkopers zodra
ze over de drempel stappen al weten
of dit hun huis gaat worden of niet.
Omdat ook factoren die niets met het
huis te maken hebben meewegen
(het weer, je humeur en zelfs de
makelaar), is mijn advies om bij twijfel
een tweede bezichtiging te plannen.
Zeker als de woning aan je harde
eisen voldoet, maar je twijfelt over je
wensen. Met het juiste humeur kan
het ineens wel passen.
Ik kom in de praktijk ook kopers
tegen waarvoor geen enkele woning
goed genoeg is, omdat de woning

waar ze naar op zoek zijn niet
bestaat. Als dat voor jou van toepassing is, dan is het verstandig om
gaandeweg je zoektocht je lijstje
van eisen en wensen nog eens
kritisch tegen het licht te houden.
Een aankoopmakelaar kan je
helpen bij het kopen van je woning
op bouwkundig-, juridisch-, financieel-, maar zeker ook emotioneel
gebied, zodat je na het kopen van je
woning zelfverzekerd kunt zeggen:
het voelt gewoon goed!

www.verrijthelektro.nl

Praktijk voor
Homeopathie
C. Revet-Roth,
arts voor homeopathie
Lid van VHAN/AVIG

Boerenweg 38, 5944 EL Arcen
Telefoon: 077-4739212
06-46612437
E-mail: christine.revet@kpnmail.nl
www.homeopathie-arcen.nl

Verrassend genieten op locatie!
www.intermakelaars.com

www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945
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verenigingen

Slootvismiddag
in America
De scholenwerkgroep van IVN de Maasdorpen houdt op zondag 5 juni
een slootvismiddag. Deze vindt van 13.00 tot 16.00 uur plaats bij
natuur- en informatiecentrum Aan de Drift in America
Aan de Drift ligt vlakbij een
paar vennen midden in de natuur.
Tijdens de middag kunnen de bezoekers in de vennen naar waterbeestjes
vissen. Met een visnetjes kunnen
de beestjes in het water worden
gevangen, zoals slakken, waterkevers,
visjes, kikkertjes en larven van insec-

ten. Met de aanwezige microscopen
kunnen de ‘vissers’ hun kleinste
vangsten goed bekijken en aan de
hand van een zoekkaart de naam van
het diertje vinden. Neem voor meer
informatie contact op met Dick Best
via 077 374 57 40 of kijk op
www.ivn.nl/maasdorpen

02
06

Samenwerking
Natuurlijk Ondernemend! en
Gezondste Regio 2025
Natuurlijk Ondernemend! en Gezondste Regio 2025 hebben de handen ineen geslagen. Natuurlijk Ondernemend! gaat daarmee op in Gezondste Regio 2025. Deze overdracht werd tijdens een gezamenlijke bijeenkomst op
dinsdag 24 mei definitief.

Mobiliteitsfestival
voor ouderen
De samenwerkingspartners van SamenWijzer en KBO Horst organiseren op woensdag 22 juni van 14.00 tot 16.00 uur een preventieve
informatiemarkt voor ouderen, ook wel het mobiliteitsfestival genoemd.
Het evenement vindt plaats in ’t Gasthoês in Horst.
“Momenteel gaat het goed,
maar wat als mijn woning niet meer
voldoet aan de voorwaarden om zo
lang mogelijk zelfstandig thuis te
blijven wonen? Of wat als mijn partner overlijdt en ik niet meer in zo’n
groot huis kan wonen. Wat komt er
allemaal bij kijken en is het verstandig om een levenstestament te hebben?“ Dit zijn enkele voorbeelden van
vragen die de vrijwillige ouderconsulenten van Synthese en Vrijwillige
Ouderenadviseurs van de KBO met
regelmaat horen tijdens een huis
bezoek van ‘SamenWijzer’ bij ouderen
van 75 jaar en ouder. Om antwoord
te geven op deze en andere vragen
omtrent het ouder worden en zo
lang mogelijk thuis wonen, organiseren de samenwerkingspartners
van SamenWijzer en de KBO Horst
de preventieve informatiemarkt voor
ouderen. Aanwezig zijn onder andere
het gebiedsteam Horst aan de Maas,

Novitas Notariaat, Wonen Limburg,
ergotherapeut Zorghoes Westsingel
en Plus Extra levensbestendig wonen.
Aanmelden kan via m.cruijsberg@
synthese.nl met vermelding van
‘deelname mobiliteitsfestival’ of
door langs te komen bij de KBO Horst
of bij Synthese Horst. SamenWijzer
is een structureel project van de
gemeente Horst aan de Maas, GGD en
Synthese. Zij steken de handen ineen
met als doel om preventief met de
vijfenzeventig plussers in gesprek te
gaan omtrent het wonen, het leven
en hun gezondheid in Horst aan
de Maas. Deze gesprekken worden
gehouden door de ouderconsulenten,
vrijwilligers van Synthese en
Vrijwillige Ouderen Adviseurs van
de KBO. Tijdens dit gesprek wordt er
gezamenlijk een vragenlijst ingevuld,
welke als leidraad fungeert voor het
ouderenbeleid van gemeente Horst
aan de Maas.

In de samenwerking is onder
meer afgesproken dat in het kader
van Gezondste Regio 2025 een aantal
projecten van de voormalige stakeholders van Natuurlijk Ondernemend!
ondersteund worden. Daarnaast wordt

een aantal activiteiten van Natuurlijk
Ondernemend! dit jaar voortgezet door
Gezondste Regio 2025, zoals de speciale krant rondom de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas en de uitreiking van
‘De Verbinding’.

Gezondste Regio 2025 organiseert
op donderdag 30 juni van 19.30 uur in
Horst het Gezondheidscafé, waar onder
andere het samenwerkingsinitiatief
verder wordt toegelicht. (Foto: Maarten
Dings)

Seniorenwandeling Heere Peel
Voor senioren wordt er op donderdagmiddag 9 juni een wandeling bij de Heere Peel georganiseerd. De wandeling start om 14.00 uur bij de parkeerplaats aan de kruising Lorbaan met de Naaldhoutweg in America.
De Heere Peel was vroeger
agrarisch gebied, maar is sinds 2003
omgetoverd tot een natuurgebiedje.
Door de Heere Peel loopt een verhard

pad dat tijdens de wandeling gedeeltelijk wordt gevolgd. Het pad loopt langs
grote poelen, bosschages en open grasvlaktes. Vanaf de Heere Peel vervolgen

de wandelaars hun weg langs een van
de vakantieparken van de Heere Peel,
waarna de wandeling verder gaat door
de aangrenzende Schadijker bossen.

Informatiebijeenkomst
Beste inwoners van Sevenum, Evertsoord en Kronenberg,

Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl

Attractiepark Toverland heeft zich de afgelopen 15 jaar ontwikkeld
tot één van de grootste attractieparken van Nederland. Vorig jaar
hebben bijna 700.000 gasten geluksmomenten mogen beleven in het
park. Toverland gaat zich de komende jaren verder ontwikkelen om
zo nog meer gasten te kunnen onderdompelen in een avontuurlijke
en magische wereld. In dat kader heeft Toverland een bestemmingsplan opgesteld.
Dit bestemmingsplan zal op 3 juni 2016, gedurende 6 weken, ter
inzage komen te liggen bij de Gemeente Horst aan de Maas.
Graag willen wij jullie, als omwonenden, uitnodigen voor een
presentatie over de ambities van Toverland in de komende 10 – 15
jaar. Tijdens deze avond zal Caroline Kortooms een presentatie geven
over de visie van Toverland en neemt Paul Oomen u mee in de
toekomstige ontwikkelingen.
Deze avond zal plaatsvinden op maandag 13 juni as. in Toverland.
Ontvangst met een kopje koffie/ thee tussen 19.00 en 19.30 uur. Om
19.30 uur start de presentatie.
Graag willen we vragen om u uiterlijk 9 juni aan te melden via de link:
www.toverland.nl/informatiebijeenkomst (maximaal 2 personen per
adres).
U kunt zich melden bij de hoofdentree.

Attractiepark Toverland

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Autobedrijf

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

en zo 11
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GEPLUKT Arie Verbruggen

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.

herkende ik mijn eigen kinderen
niet meer, dat was verschrikkelijk.
Het duurde ongeveer anderhalve week
voordat ik hun namen kon onthouden.”
Na een lange tijd revalideren is Arie
er weer beetje bij beetje bovenop
gekomen. Arie kon zijn werk niet meer
uitvoeren en werd arbeidsongeschikt
verklaard. “Ik moest voor mezelf helemaal opnieuw beginnen. Maar dat is
makkelijker gezegd dan gedaan.”

In de buurt
blijven hangen

Arie Verbruggen (62) uit Horst staat positief in het leven. Zes maanden geleden is hij trotse opa geworden van
zijn kleinzoon Sven. Hij is een geboren en getogen Horsternaar. Deze week wordt hij geplukt.
Arie was 34 jaar en stond midden
in het leven, toen hij een beroerte
kreeg. “Mijn wereld stond op zijn kop.”
Door de beroerte heeft hij de aandoe-

ning AFASIE gekregen. Hierdoor heeft
hij moeite met praten, bewegen en
zijn korte termijngeheugen was hard
achteruit gegaan. “Na mijn beroerte
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Zomerse Kleuren!
Volop perk-, terras- en kuipplanten
7 dagen
per week
geopend!

3 stuks:

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Arie werd geboren in Horst en is
hier altijd gebleven. Hij komt uit een
gezin met nog een broer en twee
zussen. “We zijn allemaal wel in de
buurt blijven hangen.” Nadat Arie
zijn havo diploma binnen had kon hij
kiezen om bij zijn vader als hoefsmid
te gaan werken of de boekhouding in
te gaan. “Mijn vader heeft mij toen
aangeraden om boekhouding te gaan
doen. Als hoefsmid zou ik het erg
druk hebben en ik zou maar weinig
thuis kunnen zijn, dat wilde ik niet.”
Arie leerde zijn vrouw Wilma kennen
tijdens een avondje dansen. “Mijn zus
vroeg een keer of ik mee wilde gaan
dansen. Nou, dat wilde ik best een
keertje doen. Toen heb ik Wilma leren
kennen.” Samen kregen ze twee dochters: Wendy en Rianne. Zijn dochter
Wendy woont al enige tijd in Dublin. “
Nadat ze haar diploma van het Dendron
College binnen had, is ze daarheen verhuisd. Daar heeft ze op de universiteit
gezeten.” Zijn andere dochter Rianne
is een half jaar geleden bevallen van
een zoontje Sven. “Ik ben een super
trotse opa, het is namelijk mijn eerste

kleinkind. Een keer in de twee weken
rijden we hun kant op en dan pas ik
samen met mijn vrouw twee dagen op
Sven. Mijn dochter woont namelijk in
Zwolle, dus daar overnachten we dan.”
Na zijn beroerte heeft hij de draad
langzaam weer opgepakt. “Ik ben weer
terug naar de brandweer gegaan. Hier
werkte ik voor mijn beroerte ook al.
Ik hield het onderhoud van de kazerne
bij. Uiteindelijk kreeg ik een dagelijkse
functie bij de brandweer. Ik werkte
deze dagen vaak tot 15.00 uur
ongeveer, dat was lang genoeg voor
mij.” Arie komt nu nog geregeld op de
brandweerkazerne om het onderhoud
bij te houden. “In september ben ik al
43 jaar in dienst.” Daarnaast kwam Arie
bij een vereniging terecht voor mensen
met AFASIE. Arie werd gevraagd om
een jongerengroep op te richten.
Met hulp en samenwerking werd
de AFANTASIA organisatie opgericht.
“We organiseren bijeenkomsten waar
mensen met elkaar over hun gebeurtenissen kunnen praten. Er wordt niet
alleen over de ziekte gepraat maar
over van alles en dat maakt het zo
fijn.” Door samenwerking is de naam
van de organisatie veranderd en heet
het ‘Hersenletsel’. “Begin mei zijn we
met de hele groep gaan fietsen door
Nederland. In zes dagen hebben we
360 kilometer gefietst. Het organiseren was veel werk maar ook zeker
de moeite waard.” Naast zijn rol in
de organisatie sport Arie ook graag.
“Twee keer per week ga ik naar de
fysiotherapie. Ook ga ik twee keer per
week naar de tafeltennistraining en ik
ga nog een keer per week hardlopen
met een collega.” Stilzitten is voor Arie
nog lang niet aan de orde.
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Vingerhoed,
Salvia of
Ridderspoor
Vaste plant in 19 cm pot.

Vol knop. Mooi!
Geldig t/m 7-6-2016

Bekijk al onze aanbiedingen op:

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

www.plantencentrumvelden.nl
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Is afhankelijk van de spaaractie’
Zegels voor badhanddoeken, moestuintjes of korting op benzine: in veel winkels kan er gespaard worden en krijg je standaard aan de kassa
de vraag: “Spaart u zegels?”. Meer dan driekwart van de inwoners van Horst aan de Maas antwoordt dit met: ja. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Wie de spaarzegels niet voor zichzelf
meeneemt, doet dat wel voor een ander, blijkt
uit de reacties. Al hangt het vaak ook af waarvoor
gespaard kan worden, we nemen niet blindelings
alle zegels aan. Want soms doen we ze in de
portemonnee en vergeten ze vervolgens.
“Vaak vergeet ik zegels te plakken en in
te leveren en loop dus zo weer acties mis.
Een spaaractie zonder einddatum is veel
makkelijker voor mij”, geeft deze inwoner toe.
“Het is afhankelijk van de actie of ik mee
doe. Wij hebben een zoon van 9 in huis dus
sparen voor knikkerbanen en voetbalplaatjes
en noem maar op, is helaas onoverkomelijk.
Slimme jongens die marketingmensen”,
zegt een ouder.

Inwonerspanel

1.672 leden
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Nee
22%
Ja
78%
Spaar je zegels?

zegels te kopen, dit kan vooral in supermarkten.
“Ik doe alleen mee als er voor leuke en
Maar liefst 80 procent geeft aan dit nooit te doen,
zinvolle producten gespaard kan worden en het
tegen 18 procent wel.
geen extra investering vraagt”, zegt een derde
persoon.
Er zijn ook mensen
TipHorstaandeMaas
die uit principe niet aan
is een samenwerkings
spaaracties meedoen.
verband tussen
‘Ik geef de zegels altijd weg’
“Zegels sparen is onzin.
HALLO Horst aan de
‘Ik heb liever de korting’
Winkels kunnen beter
Maas en TopOnderzoek.
gewoon extra korting
Voor meer resultaten
‘Als ik het kan gebruiken’
geven of spullen die de
of aanmelden voor
klant zelf wil”, meent
de volgende enquête,
een ander.
kijk op
Degenen die wel zegeltjes sparen doen dit
www.tiphorstaandemaas.nl
vooral bij de supermarkt, tankstation en van
Reageren?
Douwe Egberts. Er is ook de mogelijkheid om
www.hallohorstaandemaas.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

ONZE
NIEUWE
COLLECTIE
IS BINNEN

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
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Bespreking Poll week 20

Geen maatregel is te extreem als het om spieken gaat
Spieken onder het eindexamen extra streng bestraffen? Maar een nipte
meerderheid, 51 procent van de stemmers, vindt dat de maatregelen die nu
genomen worden streng genoeg zijn. De stelling kwam naar aanleiding van een
bericht dat de Irakese overheid het probleem van spieken rigoureus aanpakt
door tijdens examenweken het internet offline te halen.
Elk jaar zijn er wel leerlingen die proberen te spieken tijdens het examen,
ondanks de grote gevolgen die dit kan hebben. Sommigen proberen tijdens een

toets via internet snel antwoorden op te zoeken. De overheid in Irak hoopt dit
door deze maatregel tegen te gaan. Een kleine meerderheid vindt dit dus te ver
gaan. Je kunt niet een heel land plat leggen, vanwege de mogelijkheid dat er
via internet met examens wordt gefraudeerd. Volgens mensenrechtenorganisaties is dit zelfs onveilig. De overige 49 procent snapt dit echter wel. Er hangt
veel van een eindexamen af. Het is daarom goed dat er strenge maatregelen
worden genomen.

Het is je eigen schuld als je pincode wordt gestolen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De politie heeft op Facebook nogmaals gewaarschuwd voor pinfraude.
Ga je geld pinnen bij een pinautomaat: let dan op dat er niemand meekijkt.
Met de pin betalen in de supermarkt? Houd je hand voor het scherm zodat
niemand je pincode kan zien. En dan zijn er nog die vage telefoontjes en e-mails,
zogenaamd van je bank, waarin wordt gevraagd de pincode op te sturen.
We kennen waarschijnlijk wel allemaal die reclame die zegt: hang op, klik weg,
bel de bank. Toch zijn er nog steeds mensen die ongewild in zo’n verhaal trappen,

hun pincode afgeven en waarvan vervolgens geld van de rekening verdwijnt.
Soms kun je daar echt niets aan doen. Criminelen worden nu eenmaal steeds
slimmer en weten je, zonder dat je het in de gaten hebt, je pasje en pincode te
ontfutselen.
Er zijn ook mensen die het allemaal niet zo nauw nemen met de veiligheid.
Die gerust hun pincode bij het bankpasje in de portemonnee bewaren. Dan vraag
je er bijna om. Het is je eigen schuld als je pincode wordt gestolen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 21) > Ik vier vakantie in eigen land > eens 61% oneens 39%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 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

Nieuwe weg in Grubbenvorst
Tussen de Witveldweg en de autoweg A73 is een nieuwe ongeveer 600
meter lange asfaltweg aangelegd.
Deze weg ligt tussen een
suikerbieten- en rozenperceel aan een
kant en anderzijds een aardappel- en
maisperceel en loopt dood tegen de
autoweg A73. De weg is aangelegd in
opdracht en op kosten van gemeente
Horst aan de Maas en het is de
bedoeling dat deze gaat dienen als
toegangsweg voor de kippenafdeling
Kuijpers Kip van het NGB, de slachterij
en de biovergistingsinstallatie.

Of deze gigastal met installaties er
ooit zal komen, hangt af van twee
rechtszaken die onder andere door
Behoud de Parel tegen de gemeente en
de provincie Limburg worden gevoerd.
Het betreft een zaak aangaande de
Natuurbeschermingswetvergunning
en de Omgevingsvergunning die
beiden nog lopen en waarvoor
advies is gevraagd aan deskundigen
van de Stichting Advisering

Bestuursrechtspraak, het StAB.
Het maatschappelijk nut van de
aangelegde weg is op voorhand nihil.
Hij zal namelijk enkel en alleen in de
toekomst eventueel gebruikt gaan
worden ten behoeve van het NGB. Zou
het voor de inwoners van Horst aan de
Maas en met name Grubbenvorst niet
veel beter zijn geweest om dit asfalt te
situeren tussen het geplande station en
de rotonde bij de veiling in Venlo? Dit
zou nog eens nut hebben omdat naar
Grubbenvorst ongeveer 3 kilometer per
rit naar en van de A73 minder gereden

hoeft te worden en daarmee tevens
tijd en brandstof wordt bespaard. Ook
zou deze weg de hele maatschappij
een enorme besparing opleveren van
meer dan 2 miljoen autokilometers per
jaar. Zo dragen we als gemeenschap
nog eens bij aan de beperking van
de uitstoot van broeikasgassen. Dit
moet toch alle politici en vooral alle
regeringsleiders die in Parijs het
klimaatakkoord hebben gesloten, als
muziek in de oren klinken.
André Vollenberg
namens Behoud de Parel

Ontdek de Heere Peel en Schadijkse Bossen
Horeca, natuur- en informatiecentrum

WIJ VIEREN ONS
10-JARIG JUBILEUM!

Aan de Drift organiseert i.s.m.
IVN de Maasdorpen:

Slootvismiddag,

zondag 5 juni 13:00 – 16:00 uur
Kinderen kunnen in de mooie vennen
van de Heere Peel ontdekken
wat er allemaal onder water leeft.

 Vissen met schepnetje
 Neem een kijkje onder water
 Zoekkaarten, wat heb je gevangen?
 Loepen en microscopen om vangst te bekijken
 Prijsvraag: wie ben ik?
Aan de Drift
Lorbaan 9A
5966 PG America

www.aandedrift.nl
/AandeDrift

Met 10 weken lang diverse acties,
op zaterdagen extra spetterende acties
en op 10 juni een E-bike info-avond* …
* aanmelden kan per e-mail!

de
website om op
ze
n
o
f
o
k
o
o
b
e
Volg ons op fac van de huidige aanbiedingen!
n
hoogte te blijve

www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66

Opgeven is
geen optie
Het is nu eindelijk zo ver.
Duizenden bijzondere mensen
gaan de Alpe ‘D HuZes
beklimmen. Maanden lang aan
oefeningen, hard werken,
afzien en gedrevenheid.
Sommige groepen hebben het
emotioneel zwaar gehad en
anderen weer fysiek.
Maar één groep wil ik toch
even speciaal aanspreken.
Zoals ik in mijn allereerste
column al een vriendengroep
succes wenste, gaan ze nu de
berg op. Vriendengroep Keumt
Good, jullie zijn één voor één
helden. En vooral diegene waar
jullie het voor doen. Hij wilde zo
graag met jullie mee, maar hij
kan het helaas niet aan. De hele
familie, vriendengroep en
andere kennissen en familie
wens ik steun en sterkte toe.
Jullie kunnen het. ‘Opgeven is
geen optie’ luidt jullie spreuk,
daar hebben jullie alles aan
gedaan en ik weet dat jullie hier
ook een mooi eindresultaat aan
gaan geven. Ik zit hier nu voor
een scherm een column te
tikken. Een beetje aan het staren
naar een vierkantje, maar mijn
gedachten zijn bij jullie. Ik zal de
komende dagen aan jullie
denken. De vorige keer riep ik op
om te doneren, nu roep ik jou op
om te steunen. Niet met
donaties kun je het eindresultaat
halen, maar met vechterslust en
vriendschap. Ik wens iedereen
heel veel afzien en nog veel
meer gedrevenheid om dan door
te gaan voor alle mensen die
onze steun, energie en liefde
heel hard kunnen gebruiken.
Afzien is een zekerheid,
doorgaan een keuze. Zoals mijn
eerste column ook eindigde:
Ga goed om met je vermogen,
met winst kun je duizenden
tranen drogen.
Vecht ze, Niels

Ontwerpbesluiten inzake Programma Stroomlijn,
deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 2
Van vrijdag 3 juni 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 liggen voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 2 de
volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
·
ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet
·
ontwerp-omgevingsvergunningen activiteit ‘werken of werkzaamheden’ en/of activiteit ‘vellen van houtopstand’ op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.
Op de voorbereiding en bekendmaking van besluiten ten behoeve van het Programma
Stroomlijn is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing (op grond van artikel 3.35 van de
Wet ruimtelijke ordening). Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode
van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over de ontwerpbesluiten.

7.

Algemeen
Rijkswaterstaat werkt - vanuit het Programma Stroomlijn - aan het onderhoud van de
begroeiing in de uiterwaarden. Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de
Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoog water. Bij hoogwater, als
het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de
doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en
vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de
uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij
hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en
vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemen van
Rijkswaterstaat is om - na een zorgvuldige afweging van belangen - zoveel mogelijk bomen
en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook
via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.
Er vinden geen grootschalig grondverzet en bodemroeringen plaats. Bij het rooien van de
houtopstanden worden de stobben gefreesd tot een maximale diepte van 30 centimeter.
Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op: www.rws.nl/stroomlijn.

8.

Toelichting ontwerpbesluiten
De ontwerpbesluiten voor deelgebied 3, cluster 2 betreffen werkzaamheden in 33
uiterwaarden, verspreid over 12 gemeenten. Voor de exacte locaties van de
werkzaamheden wordt verwezen naar het bij de ontwerpbesluiten ter inzage liggende
kaartmateriaal.
Ontwerp-projectplan Waterwet
Het Programma Stroomlijn omvat het verwijderen van begroeiing in de stroombaan van de
rivier. Om dit te kunnen doen, moet op grond van de Waterwet een projectplan worden
opgesteld. In het projectplan wordt de complete ingreep voor deelgebied 3, cluster 2
beoordeeld. Het betreffende projectplan vormt daarmee het overkoepelend juridisch kader
voor de werkzaamheden.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘werken en werkzaamheden’
Als een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor het uitvoeren van
werken en werkzaamheden, dan is een omgevingsvergunning nodig om hier
werkzaamheden te kunnen uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo). Om die reden is voor
28 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van houtopstand’
Als een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist om
een houtopstand te vellen, dan geldt dit als een verbod om een project dat uit die
activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning (artikel 2.2 lid 1 onder g
Wabo). Met andere woorden: wanneer een boom in een uiterwaard door een
kapverordening wordt beschermd, is voor het kappen een omgevingsvergunning nodig. Om
die reden is voor 10 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.
Welke ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage?
1. Ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en
Milieu t.b.v. de uiterwaarden Molengreend (gemeente Maasgouw), Weerd (gemeenten
Maasgouw en Roermond), Plassen Roermond, Stadsweide Roermond en Asseltse
Plassen (gemeente Roermond), Swalmdal (gemeenten Roermond en Beesel),
Bouxweerd en Neer (gemeente Leudal), Rijkelse Bemden (gemeente Beesel),
Weerdbeemden, Kessel en De Berckt (gemeente Peel en Maas), Reuver (gemeenten
Beesel en Peel en Maas), Belfeld, Tegelen, Venlo, Genooi en Hasselt (gemeente Venlo),
Grubbenvorst (gemeenten Horst aan de Maas en Venlo), Lottum en Ooijen (gemeente
Horst aan de Maas), De Steening (gemeenten Venlo en Bergen), Blitterswijck
(gemeente Venray), Well (gemeente Bergen), Vierlingsbeek, Zoetepasweiden,
Zurepasweiden, De Maasheggen en De Witte Steen (gemeente Boxmeer), Ossenkamp
(gemeenten Gennep en Bergen), Heijen en Maaskemp (gemeente Gennep) en
Middelaar (gemeenten Mook en Middelaar en Gennep) met bijbehorende stukken,
waaronder de m.e.r.-beoordelingsbeslissing.
2. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en ‘vellen van
houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard Weerd van het college van B&W van de gemeente
Maasgouw met bijbehorende stukken.
3. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Weerd, Plassen Roermond, Stadsweide Roermond, Asseltse Plassen en Swalmdal van
het college van B&W van de gemeente Roermond met bijbehorende stukken.
4. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Swalmdal, Rijkelse Bemden en Reuver van het college van B&W van de gemeente
Beesel met bijbehorende stukken.
5. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Bouxweerd en Neer van het college van B&W van de gemeente Leudal met
bijbehorende stukken.
6. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Weerdbeemden, Kessel, De Berckt en Reuver van het college van B&W van de
gemeente Peel en Maas met bijbehorende stukken.

9.

10.

11.

12.

13.

Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Venlo, Hasselt, Grubbenvorst en De Steening en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de
uiterwaarden Belfeld, Tegelen, Venlo, Genooi, Hasselt, Grubbenvorst en De Steening
van het college van B&W van de gemeente Venlo met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Grubbenvorst, Lottum en Ooijen van het college van B&W van de gemeente Horst aan
de Maas met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Well en Ossenkamp en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard Well van het
college van B&W van de gemeente Bergen met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard
Blitterswijck van het college van B&W van de gemeente Venray met bijbehorende
stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Vierlingsbeek, Zoetepasweiden, De Maasheggen en De Witte Steen van het college van
B&W van de gemeente Boxmeer met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden
Ossenkamp, Heijen, Maaskemp en Middelaar van het college van B&W van de
gemeente Gennep met bijbehorende stukken.
Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en ‘vellen van
houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard Middelaar van het college van B&W van de gemeente
Mook en Middelaar met bijbehorende stukken.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?
Van vrijdag 3 juni 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 liggen de ontwerpbesluiten ter
inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken, inclusief de aanvragen. U kunt
de betreffende documenten tijdens de gebruikelijke openingsuren en/of op afspraak inzien
op de volgende locaties:
·
Gemeentehuis Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL Reuver;
·
Gemeentehuis Bergen, Raadhuisstraat 2, 5854 AX Bergen;
·
Gemeentehuis Boxmeer, Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer;
·
Poort van Gennep, Ellen Hoffmannplein 1, 6591 CP Gennep;
·
Gemeentehuis Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst;
·
Gemeentehuis Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen;
·
Gemeentehuis Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht;
·
Gemeentehuis Mook en Middelaar, Raadhuisplein 6, 6585 AP Mook;
·
Gemeentehuis Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen;
·
Stadskantoor Roermond, Kazerneplein 7, 6041TG Roermond;
·
Stadswinkel Venlo, Prinsessesingel 30, 5911 HT Venlo;
·
Gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat1, 5801 MB Venray.
Digitale inzage
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag, kunt u ook inzien via
www.coordinatiestroomlijn.nl, onder Deelgebied 3, Cluster 2, Ontwerpbesluiten.
Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Van vrijdag 3 juni 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 kan een ieder schriftelijk of
mondeling zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbesluiten.
Schriftelijk:
Stuur uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van de naam van het ontwerpbesluit
naar:
De Minister van Infrastructuur en Milieu
Grote Projecten en Onderhoud | Ruimte voor de Rivier
T.a.v. J.J. van Burg
Postbus 24103
3502 MC Utrecht
Mondeling:
Indien u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen over het ontwerpbesluit dient u
daarvoor een afspraak te maken met de heer J.J. van Burg via telefoonnummer 0620613270. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.
Wat gebeurt er met uw zienswijzen?
De bevoegd gezagsinstantie betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het
definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat
daarmee is gedaan.
Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men belanghebbende is en
als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit,
tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
02 juni 2016

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Doorzichtige zakken in
PMD-container vanaf 4 juli
In Horst aan de Maas verzamelen we plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en
drankpakken in de PMD-container. U mag het los in de container doen of in een plastic zak.
We vragen u dan vanaf 4 juli alleen doorzichtige zakken te gebruiken. Dit geldt overigens
ook voor de emmertjes voor keukenafval.
Ingangsdatum 4 juli
Omdat we reacties hebben gekregen van
mensen die de PMD-container al vol hebben (met ondoorzichtige zak) of nog geen
nieuwe zakken hebben kunnen kopen, wordt
de ingangsdatum uitgesteld naar maandag
4 juli. Vanaf die datum worden containers en
emmertjes met een zwarte of ondoorzichtige
zak niet meer geleegd. De afvalinzamelaars
hangen er dan een kaartje aan met de reden.
Tot 4 juli worden PMD-containers met een
ondoorzichtige zak nog geleegd. Ook dan
komt er een kaartje aan om u eraan te herinneren de volgende keer een doorzichtige zak
te gebruiken.

Strengere controles door recyclingbedrijven
De laatste tijd controleren de recyclingbedrijven steeds strenger of het PMD-afval echt wel
alleen uit PMD-verpakkingen bestaat.
Zij beschouwen zwarte / ondoorzichtige zakken als restafval. Want helaas gebruiken sommige mensen bewust een ondoorzichtige zak
om ongezien restafval via de PMD-container
af te voeren.
PMD-afval dat wordt afgekeurd, wordt als restafval verbrand. Dat is niet alleen jammer van
het herbruikbare materiaal maar het leidt ook
tot extra kosten en gemiste inkomsten.

Werk in uitvoering
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 locaties aan het werk:
• Mr. Bergerstraat Broekhuizen
• Brug Venweg Sevenum

Burgemeester Kees van Rooij feliciteerde het echtpaar Rutten – Coenen uit Lottum met hun
60 jarig huwelijksjubileum. Namens de gemeente overhandigde hij het herinneringsbord en het
bloemboeket.

1000 km bermkant!

Voorjaarsmaai gaat beginnen!

Bekendmakingen

We gaan weer van start met de voorjaarsmaai. Dit betekent dat in de hele gemeente de berm
1 meter breed vanaf het asfalt gemaaid wordt.
Veiligheid
Om de veiligheid in verkeerssituaties te handhaven worden in onoverzichtelijke bochten
de berm breder gemaaid. Ook op kruisingen
wordt de berm, over een lengte van ongeveer
25 meter, breed gemaaid om gevaar en hinder
te voorkomen. We doen dit met name voor de
fietsers en schoolgaande kinderen die in het
verkeer een kwetsbare groep vormen.
Natuur
Rijk bloeiende bermen worden niet gemaaid
tenzij ze hinder veroorzaken. Bloeiende bermen met vlinders, hommels en solitaire bijen is
een lust om te zien voor de voorbijgangers en
zorgen voor een goede bestuiving van gewassen en fruitbomen.

Tijd
Horst aan de Maas is momenteel de grootste
gemeente van Limburg. Dat betekent dat wij
ongeveer 600 km asfaltweg in beheer hebben
waarvan ongeveer 500 km aan twee kanten
1 meter breed gemaaid wordt. Dit is 1000 km
bermkant! De maaiwerkzaamheden nemen
een aantal weken in beslag.
We starten in de Peel, Horst en omgeving,
Maasdorpen en werken naar elkaar toe. Heeft
u problemen met de bermkanten, dan vragen
wij om uw geduld. Om efficiënter te werken
gaan we niet willekeurig maaien naar aanleiding van meldingen. Het maaien lijdt ongetwijfeld tot enige overlast, ook hiervoor vragen wij
uw begrip.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Grubbenvorst
Mgr Joostenstraat 29
Burg van Kempenstraat 67
De Bisweide 36
Hegelsom
Bosstraat 45
Stationsstraat 127

Horst
Gebr. van Doornelaan 90
Handelstraat 11
Sevenum
Gelderdijk 15
Toverland
Steeg 20
Steeg 75
De Hackert 7

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Marktconsultatie buitengebied
en bedrijventerreinen gemeente Horst aan de Maas

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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Dromen
De identiteit van mensen komt voort uit het verleden en het heden,
maar zeker ook uit daar waar ze over dromen richting toekomst.
Hun eigen gemeente, hun eigen
dorp, hun eigen wijk en natuurlijk
hun eigen thuis. Organisaties hebben
eenzelfde eigenschap. Beide melden
en roeren zich steeds vaker om hun
dromen te kunnen realiseren. Dromen
waarin men positief richting toekomst
kijkt en daar kansen ziet. Het zijn dan

al lang geen luchtkastelen meer, maar
goed doordachte en onderbouwde plannen die vaak al breed worden gedragen
in de gemeenschap. Gedragen door
individuele inwoners maar ook door
groepen inwoners of verenigingen en
organisaties die zich hebben gevonden.
Dit in een tijdperk waarin we vaak

afgeven op het egoïstische en individualistische karakter daarvan. Maar ook in
een tijdperk waarin we juist weer terug
willen naar dingen samen doen, samen
iets voor elkaar krijgen, samen voor
elkaar zorgen. Wat zou er nu mooier zijn
als we een overheid kunnen creëren
die dat zou faciliteren en daar positief in mee wil denken en handelen?
Ook, of juist, wij als raadsleden hebben
daar een grote rol in. Ik droom nog

regelmatig dat we daar als gemeenteraad pragmatischer en met meer vertrouwen naar de initiatiefnemers toe,
mee omgaan. Daarom is het aan ons
raadsleden er voor te zorgen dat deze
dromen geen bedrog worden en dan
niet alleen in een 24 uurs sessie maar
24/7. Wilt u iets weten of iets kwijt dan
mail of bel me gerust.
John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

Economie en werkgelegenheid
Meer aandacht voor werk. Een vraag in de raad van vorige week
dinsdag. Zorg blijft belangrijk (niet klaar, maar goed op weg) en ook werk
is een belangrijke sociale voorziening. De vraag is wel wat we de afgelopen jaren hebben gedaan met alle projecten die er liepen. De Floriade was
in de kern een langlopend project om blijvend werk te genereren.
Greenport, Greenpark, de Campus: zelfde doel. Er wordt dus al veel gepraat
over economie en werkgelegenheid en daar gaat heel veel gemeenschapsgeld naartoe. Daar komt werk voor terug, maar kennelijk onvoldoende en
niet allemaal van de juiste soort.
Oorzaak? Er is een lappendeken aan samenwerkingsverbanden
gecreëerd (verbonden partijen)

tussen de gemeentes. Vaak hebben wij
gezegd: “Eer zijn geen heldere taken,
bevoegdheden en verantwoordelijk-

heden en heldere doelen ontbreken.”
Een lappendeken is een logisch gevolg,
zoals ook gemeenten en Provincie nu
erkennen.
Als we willen dat er werk wordt
gerealiseerd voor alle mensen in
de regio, zowel voor mensen met
beperkingen, als werklozen, voor
mensen met lagere, maar vooral ook
voor middelbaar en hoger opgeleiden,
omdat we in onze regio voor die laatste
twee ver onder het landelijke gemiddelde scoren, dan hebben we naast de

opleidingsinstituten ook het bijpassende werk nodig. Vragen zijn dus:
welk soort werk willen we genereren?
Aan welk soort bedrijven verkopen we
onze grond? Hoe toekomstbestendig
(werk in een logistieke hal is zo weer
weg in geval van een crisis) zijn die
bedrijven. Hoe makkelijk verplaatsbaar als het ergens anders goedkoper
wordt? Scheppen we de juiste banen of
vooral van laag niveau (dat Venlo van
het logistieke imago af wil zegt nogal
wat) en halen we dan arbeidskrachten

per bus naar de nieuw geschapen
logistieke filialen of scheppen we
werk voor hier aanwezige werkzoekenden? Als D66 vragen we vooral
om doordacht handelen en heldere
doelen, want zonder dat, dolen we
doelloos rond en kunnen we niet
meten of we de juiste banen geschapen hebben aangezien we niet wisten
wat we wilden. Dat verklaart ook wel
die vraag om extra aandacht.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas
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Kansen voor de toeristische sector
Toerisme. Samen met de agrarische sector het fundament onder onze
economie. Onlangs trof ik een Belgisch stel dat per toeval in deze regio was
beland. In gesprek over onze regio bleek men aangenaam verrast door de
veelzijdigheid, de mooie omgeving en de gastvrijheid.
Vaak hebben wij zelf niet in de
gaten hoe bevoorrecht wij zijn om
hier te wonen en te leven. Gelegen
tussen Maas en Peel wonen we
namelijk in een gemeente die uniek
is in zijn soort. Met volop kansen om
de toeristische sector, als één van
onze economische motoren, verder

te versterken. Parkstad Limburg is een
aantal maanden geleden uitgeroepen
tot de beste toeristische bestemming
ter wereld. Onze regio kan zich in onze
ogen in potentie meten met Parkstad,
de regio zal alleen beter de marketing
op poten moeten (leren) zetten.
Zeker met een enorm achterland als

het Ruhrgebied net over de grens en
een intensieve regiosamenwerking
is er veel mogelijk. Eigenlijk heeft
deze regio de basis al gelegd om een
succesvol speler te worden in het
toerisme. Naast de bekende attracties
hebben we namelijk een overvloed
aan ontspanningsmogelijkheden
in de natuur. Juist in die natuur
liggen de kansen in deze regio. Het
op peil houden en uitbreiden van
fietsnetwerken en wandelgebieden,
het mogelijk maken van waterrecreatie

op de Maas, het promoten van
agrotoerisme en natuureducatie zijn
slechts een aantal voorbeelden. Dat
ook ondernemers in deze kansen
geloven blijkt wel uit het feit dat
de ene na de andere camping en
bed&breakfast haar deuren opent.
De bestemming veranderen van de
vrijkomende agrarische bebouwing
in het buitengebied kan ook een
stimulans zijn. Voor onze gemeente
dus zaak om dezelfde ondernemers
ruimte te geven om te ondernemen

zonder al teveel bureaucratische
rompslomp en regelgeving. Naar
onze mening zou er ingezet moeten
worden op kleinschalige toeristische
voorzieningen. De vergrijzing van
onze bevolking kan hierbij een
leidende rol gaan spelen. Grote
kans dat bovenstaand verhaal de
almaar groeiende groep senioren zal
aanspreken. Tijd om onze kansen te
verzilveren.
Eric Seuren,
PvdA Horst aan de Maas

Huishoudelijke hulp blijft onderdeel van WMO
en dus taak van gemeente
De centrale raad van beroep deed op 18 mei en duidelijke uitspraak
over de huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015.
Beslist is dat huishoudelijke hulp
onder de Wmo 2015 valt. Aanspraken
op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015
geldende oude Wmo, blijven ook

daarna gelden. Als de gemeente dit wil
aanpassen moet dit berusten op objectief en onafhankelijk onderzoek naar
de tijd die nodig is voor een schoon en
leefbaar huis. Naast deze uitspraak van

de centrale raad van beroep kwam er
19 mei een onderzoek van het sociaal
cultureel planbureau naar buiten waarin
duidelijk wordt dat van de mensen
die bij de gemeente aankloppen voor
ondersteuning thuis de meesten niet
in staat zijn hun problemen zelf op
te lossen. 40 procent kan ook niet
terugvallen op familie, vrienden en

BLOESEM REMEDIES
NEDERLAND

OPEN DAGEN
30-Jarig bestaan

ZATERDAG 4 JUNI &
ZONDAG 5 JUNI
Met o.a. lezingen van:
10.15 - 11.15 Inske Zaalberg - Primavera essentiële oliën.
11.15 - 12.00 Julianne Driessen - Celzouten in beeld.
12.30 - 14.00 Bram Zaalberg - De nieuwe tijd remedies,
met aansluitend van 13.30 - 14.00
een rondleiding door de tuin.
14.20 - 15.20 Lila Devi - Spirit in Nature Essences.
15.30 - 16.30 Lisa Sandberg - Orchid Essences en Sprays.
16.40 - 17.30 Carla Baas - Yana Kinderremedies.
Klankschalen, stemvorken, muziek: zaterdag Sandy Dane,
zondag Pip Alblas; Chi Neng met Saskia Vermeesch,
verschillende demonstraties, Guasha, stands en
verschillende activiteiten voor de kinderen.
Meer informatie: www.bloesemremedies.com

De3Vrouwen • St. Jansstraat 5, 5964 AA Meterik • www.bloesemremedies.com

kennissen. Zij hebben te weinig tijd of
wonen te ver weg om te kunnen helpen. Voor de gemeente moet de lage
zelfredzaamheid van veel cliënten een
signaal zijn, omdat zelfredzaamheid
voor veel gemeenten uitgangspunt is
bij de manier waarop ze hun zorgtaken
vormgeven. Het uitgangspunt is nu
dat mensen in staat worden geacht

meer zaken zelf te organiseren dan
in de oude situatie gebruikelijk was.
Dat zou moeten leiden tot meer eigen
regie en het zou gemeenten minder
geld kosten. Dat blijkt dus lang niet
altijd zo te zijn. Mensen kloppen niet
voor niks bij de gemeente aan.
Frank Spreeuwenberg,
SP Horst aan de Maas
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Tweede plek lid De Schutroe
Peter Vullings, lid van handboogsportvereniging De Schutroe uit Horst, deed onlangs mee aan het
Nederland kampioenschap handboogschieten barebow. Hij wist daarbij een tweede plek te behalen.
Op de foto staat hij samen met de nummers een en drie.

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Stijgende lijn
zet door
Door: Stichting van Leuven Racing
Kevin van Leuven uit Swolgen reed zondag 29 mei samen met het G&S
team een race voor het Superstock 1000 kampioenschap in het bijprogramma van de WSBK op Donington Park in Engeland.
Dit seizoen rijdt Kevin voor het eerst
op de Kawasaki ZX10R, een tegenstelling tot verleden jaar. De eerste
wedstrijden was het ook wennen
aan de machine in dit competitieve
kampioenschap waar heel wat ervaren
mannen in meerijden. De Kawasaki
ZX10R is een nieuw model waar nog de
nodige kinderziektes in zaten. Al met al
een moeilijke start voor de coureur uit
Swolgen. “In het begin van het seizoen
moest ik nog echt wennen aan de

power en rijstijl van de Kawasaki, dat is
toch heel anders dan de vorige motor.
Gaande weg, merk ik dat ik de controle
krijg. Ook de afstelling hebben we nu
een heel eind op de rit en dat begint
zich uit te betalen. Waar ik in het begin
van het seizoen nog rond de vijfentwintigste plaats zat, zat ik nu slechts
0,9 seconde van de vijftiende plek af.
Ik werd als achttiende afgevlagd, mijn
beste resultaat tot nu toe.”
(Foto: Jon Jessop)

Ruiterfestijn Meerlo
In Meerlo wordt van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni het jaarlijkse
Ruiterfestijn georganiseerd. Op manege Megelsprong in Meerlo zijn er
dan verschillende spring- en dressuurwedstrijden.

GRATI
Asperg S
es
Vers
soep
geschilde
asperges
2 halen
1 betalen

Op vrijdag 3 juni begint het programma om 10.00 uur met springen
en dressuur in verschillende klassen.
Om 13.00 uur vindt de Quana Subtop
Dressuurwedstrijd plaats. Dit jaar is
deze uitgebreid met de Zware Tour,
waardoor in Meerlo voor het eerst in
het bestaan van het Ruiterfestijn een
Grand Prix wordt verreden.
Op zaterdag 4 juni is er vanaf
09.00 uur springen en dressuur
voor zowel pony’s als paarden. Om
15.00 uur treden de paradressuur
ruiters aan. De zaterdagavond begint

om 20.00 uur met een eerbetoon aan
Jan Custers, al 60 jaar commandant
van Rijdt met Beleid. Daarna wordt er
een ‘Tropical Ruiterbal’ georganiseerd.
Op zondag 5 juni is er vanaf
09.00 opnieuw springen en dressuur. Daarnaast vindt de Dressage
Experience Competition plaats.
De besten van de subtop, para en
pony’s rijden in deze rubriek tegen
elkaar, waardoor het publiek kennis
kan maken met alle niveaus van de
dressuursport. De DEC is tevens de
afsluiting van het Ruiterfestijn.

HTC organiseert
open tennistoernooi
De Horster Tennis Club organiseert van maandag 27 juni tot en met
zondag 3 juli het Parkhotel Open Tennistoernooi. Tijdens het toernooi
worden er tenniswedstrijden gespeeld op het tennispark gelegen aan de
Kasteellaan 4 te Horst.
Alle categorieën worden ‘open’
aangeboden, wat wil zeggen dat men
ongeacht de leeftijd mee kan doen.
Je kunt je inschrijven in de catego-

rieën vanaf 3 tot en met 8 in enkel,
gemengd dubbel, dames dubbel en
heren dubbel. Inschrijven kan vanaf
vrijdag 17 juni via www.toernooi.nl
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Wittenhorst Vrouwen 1
promoveert
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste damesteam van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst heeft op zondag 22 mei een belangrijke
wedstrijd gewonnen en promoveerde naar de 3e klasse.

Bokaal damestoernooi naar Meterik
Met een volle Wittenhorstbus
werd afgereisd naar Kelpen-Oler,
om de laatste en allesbepalende
competitie wedstrijd tegen VV GKC
Vrouwen 1 te spelen. De wedstrijd
begon nerveus, Wittenhorst was
sterker en scoorde na een assist

van Sanne Janssen al snel via Maud
Vermazeren de 0-1, maar was in
het vervolg slordig. Het was kantje
boord, maar uiteindelijk werd de 0-1
toch over de streep getrokken. Coach
Ron van de Broek is na afloop een
gelukkig man. De man die jaren lang

trainer was van SSS’18 Vrouwen 2 en
dat team van de 5e naar de 2e klasse
begeleidde en twee jaar geleden
Vrouwen 1 ‘oppakte’ boekt hier mee
alweer een mooi succes. Op naar
de 3e klasse.

De finale van het jeu de boulesdamestoernooi vond plaats op
zondag 29 mei in Horst. Winnaar werd Mien Rambags uit Meterik.
De wedstrijd werd georganiseerd door de Jeu de Boulesclub Horst.
Drie dagen streden 75 dames uit de regio Horst, Venray en Venlo
om de eerste plek. Zij begonnen met de voorrondes en op zondagmiddag 29 mei speelden de 32 overgebleven dames om het
kampioenschap. De prijzen werden uitgereikt door Petra Leijssen.
Mien Rambags uit Meterik mocht de bokaal en wisseltrofee
ontvangst nemen. Tweede werd Jacqueline Hofmans uit Horst en
derde plaats was voor Jo Janssen uit Ysselsteyn.

(Foto: F. Exterkate)

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Voorjaarsmoeheid, Hooikoorts,
Tennisarm, Ischias, Migraine, PMS,
Ondersteuning bij Roken en Afvallen

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

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl

Als je in je vertrouwde omgeving wilt sterven.
Mensen die ernstig ziek zijn en niet meer zullen herstellen willen
vaak graag thuis blijven om hier, samen met hun dierbaren, hun
laatste levensfase af te sluiten. Van de familie vraagt dit veel
inspanning, tijd en zorg. Op verzoek verlenen vrijwilligers van de
VPTZ Noordelijk Noord-Limburg hierbij ondersteuning.
In verband met het toenemende aantal hulpvragen
zoekt de VPTZ Noordelijk Noord-Limburg

www.

.com

gemotiveerde vrijwilligers

m/v

die zich zowel overdag als ’s nachts willen inzetten voor dit
bijzondere werk. De VPTZ Noordelijk Noord-Limburg is actief in
de gemeenten, Gennep, Bergen, Venray en Horst aan de Maas.
Een gedegen scholing maakt deel uit van de voorbereiding.
De nieuwe cursus start in september 2016. De VPTZ Noordelijk
Noord-Limburg biedt alle vrijwilligers voor, tijdens en na de
werkzaamheden begeleiding en ondersteuning.
Bent u geïnteresseerd of wilt u nadere informatie neem dan
contact op met een van de coördinatoren via tel.nr. 06 55790271
of stuur een e-mail naar info@vptznoordlimburg.nl

Meer algemene informatie:

www.vptznoordlimburg.nl
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Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en P. Kool in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
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r
o
in H

LZK weekend 1

Medailles, persoonlijke
records en limieten
Door: zwemvereniging HZPC
Het eerste weekend van de Limburgse Zomerkampioenschappen zit erop. Met 24 zwemmers en zwemsters
vertrok de ploeg van HZPC op zaterdag 28 en zondag 29 mei naar het 50 meterzwembad in Kerkrade. Na twee lange
wedstrijddagen staat de medailleteller op 29 stuks: 10 goud, 14 zilver en 5 brons.

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
AANBIEDING JUNI

(voor afhalen en restaurant)

MENU: 2 personen voor € 16,00
SPECIALE AANBIEDING

GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

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

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

De meeste medailles werden
behaald door Koen Koster. Met goud
op de 200 meter rugslag, schoolslag
en wisselslag en zilver op de 50 meter
vrijeslag, 400 meter vrijeslag, 100
meter rugslag en 100 meter schoolslag
bewees hij een alleskunner te zijn.
De andere gouden medailles werden
behaald door Björn Piket (200 meter
wisselslag en 400 meter vrijeslag),
Manon Koster (400 meter wisselslag),
Imke van den Hoef (100 meter rugslag), Judith van Meijel (100 meter en
200 meter schoolslag) en het damesestafetteteam op de 4x100 meter
wisselslag. Bovenstaande zwemmers
waren eveneens goed voor diverse

ALLEEN BIJ JOU
IN DE BUURT**

eHALVE

andere zilveren en bronzen medailles.
Medailles gingen ook naar: Ingrid
van Horen (zilver op 400 meter wisselslag, brons op 200 meter schoolslag),
Anna van Kuijk (brons op 100 meter
rugslag), Maud Weijmans (zilver op 200
meter rugslag), Manon van der Wielen
(brons op 400 meter wisselslag),
het heren estafetteteam (zilver op
4x200 meter vrijeslag) en het junioren
meisjes-estafetteteam (brons op 4x100
meter vrijeslag).
Geen individuele medailles,
maar opvallende resultaten werden
neergezet op onder andere de 200
meter schoolslag, door Pleun van den
Bergh, Lynn Vallen en Giel van Megen.

Ook Marloes Janssen zwom twee persoonlijke records op de 50 meter vrijeslag en 50 meter rugslag, evenals Anne
van Megen, Ilse Swinkels en Serafina
Vlijt. Ook Isa Curvers en Lisa Christiaans,
voor het eerst deelnemend aan de LZK,
zetten mooie tijden neer.
Een andere noemenswaardige
vermelding zijn de twee NJJK-limieten,
gezwommen door Imke. Zij behaalde
de limiet voor de Nederlandse kampioenschappen in juni op de 100 meter
rugslag en 400 meter wisselslag.
Volgend weekend, zaterdag 4 en zondag 5 juni, wordt het tweede deel van
de Limburgse zomerkampioenschappen
gezwommen.

Overwinning

PRIJS

Jupiler
** Kijk voor de bieraanbieding per winkel op Jumbo.com/bieraanbiedingen

SVEB promoveert naar
4e klasse
Door: John van Helden, voetbalvereniging SVEB
De ruime 4-1 overwinning van de zondag daarvoor deed vermoeden dat de thuiswedstrijd op donderdag 26 mei
van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst tegen FC Cranendonck een formaliteit zou zijn.
Spelers en supporters wisten echter dat het geen gemakkelijke avond zou worden op sportpark ’t Venneke met als
inzet een plaats in de 4e klasse.

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

L

vier ons 5-jarig jubileum
met ons mee!
Kijk voor onze feestelijke acties op facebook
en onze nieuwe website!

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Vanaf het begin werd SVEB
onder druk gezet door de aanvallend
ingestelde, op hoog tempo spelende
tegenstander. Na enkele kleine kansen
over en weer leek het of er in de 10e
minuut een rode loper werd uitgelegd
voor Sil Driessen. Hij kon vanaf de
middenlijn, zonder een speler van
SVEB tegen te komen, zo doorlopen
richting het SVEB strafschopgebied.
Met een prachtige uithaal vanaf 25
meter verdween de bal in de linker
bovenhoek: 0-1. Het ideale scenario
voor de gasten om het SVEB moeilijk
te maken. De spanning onder de
SVEB-aanhang was om te snijden.

Beide ploegen gingen rusten met
een 0-1 stand op het scorebord. Een
tussenstand die voor beide teams nog
perspectief bood.
Ook in de tweede helft bleef FC
Cranendonck met verzorgd voetbal
SVEB onder druk zetten. SVEB hanteerde
daarentegen de lange bal om gevaar
te creëren voor de goal van de
tegenstander. Een lange bal van Robert
van Dijk werd door Tim Geurts over
de uitgekomen keeper gelobd: 1-1.
De spelers vlogen elkaar in de armen
van geluk en de SVEB-aanhang slaakte
een voorzichtige zucht van opluchting.
Enkele minuten later was de wedstrijd

voor FC Cranendonck helemaal gelopen
toen Sil Driessen een rode kaart kreeg
van scheidrechter Rijbroek na een
overtreding op de doorgebroken Stef
Hermans. Met een spelersmeerderheid
kreeg SVEB in het resterende deel nog
enkele goede kansen op de volledige
winst maar miste de scherpte in de
afwerking. Tien minuten voor tijd
kwam ook SVEB met tien man te staan
toen Caspar Lijnders uit het veld werd
gestuurd na een schermutseling met
een tegenstander. In de laatste tien
minuten kwam het gelijkspel niet meer
in gevaar en was promotie naar de 4e
klasse voor SVEB een feit.
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Sportpark De Vonckel

Buitentoernooi
in Meterik
Volleybal Club Meterik organiseert jaarlijks een recreatief buiten
toernooi. Dit jaar vindt de 39e editie van het toernooi plaats op zaterdag
11 juni op sportpark De Vonckel aan de Speulhofsbaan in Meterik.
Het jeugdvolleybaltoernooi start
’s ochtends en duurt tot ongeveer
14.00 uur. De recreanten starten vanaf
16.00 uur en spelen rond 21.00 uur
de finale. Aansluitend start het

toernooifeest met enkele artiesten uit
de regio. De dj van het toernooi is ook
aanwezig.
Voor meer informatie, kijk op
www.vcmeterik.nl

HZPC

EK-zilver voor
Dennis Brouwers
Door: zwemvereniging HZPC
Dennis Brouwers heeft op zaterdag 28 en zondag 29 mei namens
zwemvereniging HZPC uit Horst deelgenomen aan de Europese
Kampioenschappen zwemmen voor Masters in het Olympisch zwemband
in Londen. De EMK is voor zwemmers vanaf 25 jaar oud. Dennis kwam uit
op de tweehonderd en honderd meter rugslag.
Drie weken geleden, tijdens het
NK in Eindhoven, liet Dennis al zien
dat hij goed in vorm is. Hij scherpte
hier op de 200 meter rugslag zijn
Nederlands record aan. In Londen
wist hij dit nog een keer over te
doen. Halverwege, na 100 meter lag
het veld nog dicht bij elkaar. Dennis
lag in de derde positie met de
nummer vier, vijf en zes op enkele
honderdsten achter zich. Uiteindelijk
moest Dennis alleen een Engelsman
voor zich laten gaan en tikte hij als

tweede aan. Een nieuw Nederlands
record in zijn leeftijdsklasse.
De 100 meter rugslag werd
zondagavond gezwommen. Naar
eigen zeggen startte hij iets te
rustig waardoor hij bij de tweede
baan nog veel energie over had
voor een eindsprint. Niettemin
zwom hij hierop de tijd 1.04.73.
Met deze tijd klom Dennis
echter zes plekken omhoog, wat
een zevende plek van Europa
betekende.

De F7 van Wittenhorst pakt de
grootste beker in Meterik
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Na een jaar voetballen waarbij het plezier in voetbal voorop stond, een jaar waarbij een aantal
spelers zijn begonnen met voetbal, een jaar waarbij de F7 van RKsv Wittenhorst af en toe ook flink wat
tegendoelpunten heeft moeten incasseren, is het gelukt op zondag 27 mei om een prijsje in de wacht
te slepen op een toernooi in Meterik. Het is niet zo maar een prijsje, want na drie poulewedstrijden,
een halve finale en uiteindelijk de finale mocht het team de grootste beker van het toernooi mee naar
huis nemen. Soms leek het er heel even op alsof de spelers vleugeltjes kregen. Lachend maakten Sami,
Fleur, Xuzhe, Timo en Jarno doelpunt na doelpunt. De achterhoede, bestaande uit Jan, Kelly, Tim en
Teun hield alles potdicht.

40% KORTING*

woensdag 8 juni 10.00 - 22.00

Gasthuisstraat 22 Horst
*Let op: alléén op woensdag 8 juni ontvang je 40% korting. Vanaf donderdag 9 juni ontvang je 20% korting.
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PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten. Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

25% KORTING OP ALLE
KUIP- EN PERKPLANTEN
LET OP: gewijzigde
OPENINGSTIJDEN

maandag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00 uur
zaterdag van 9.00 – 17.00 uur

Plantenkwekerij
Hoveniersbedrijf

Molengatweg 4, Horst

Hay Cox

Tel. 077 - 398 29 22 / 06 - 54 30 69 64

Klikgebit en Kunstgebit

HC Horst Dames 1 wint
in Meerssen
Door: hockeyvereniging HCH
De dames van hockeyvereniging HCH uit Horst speelden zondag 29 mei in Meerssen, een plek waar Horst het
vaker al erg lastig heeft gehad. Hoewel de eerste kans van de wedstrijd voor Horst was, was het Meerssen dat
daarna het heft in handen nam, of beter gezegd; het heft in handen kreeg.
De organisatie klopte bij Horst
een tijd lang niet en Meerssen kreeg
hierdoor behoorlijk wat mogelijkheden
om de score te openen. Toen Horst na
zo’n 20 minuten haar zaakjes wat beter
op orde had, mocht het dan ook niet
klagen, dat het nog geen tegengoal
had moeten incasseren. Aan de andere
was Horst ook al enkele keren gevaarlijk geweest maar glij- en valpartijen
op het verraderlijk gladde veld zorgden
ervoor, dat aanvallen vaak wreed werden onderbroken. 10 Minuten voor rust
hield Lydie van der Sterren het hoofd
koel nadat ze goed was vrijgespeeld

voor de keepster van Meerssen en de
0-1 maakte. Helaas haalde Horst de rust
niet met deze voorsprong; Meerssen
maakte al na enkele minuten gelijk.
Tijdens de rust werden qua
verdedigend spel de puntjes op de i
gezet en het team begon ook nog eens
een stuk energieker aan de tweede
helft. Het resultaat liet niet lang op
zich wachten. Na tien minuten stond
het 1-3 dankzij doelpunten van Saskia
Geurts en Caro Roeffen. Meteen na
het derde Horster doelpunt werd de
wedstrijd onderbroken, omdat het
veld door hevige regenval blank stond.

Een onderbreking van een kwartier
kon Horst echter niet uit haar flow
halen. Alleen doordat Horst slordig
met haar kansen omging en op
beslissende momenten de verkeerde
keuzes maakte, bleef Meerssen in de
wedstrijd. Een reeks van ongelukkige
beslissingen aan Horster kant zorgde
er zelfs voor dat Meerssen de 2-3
kon scoren. Toen Meerssen de
wedstrijd nog mocht besluiten met
een uitspeelcorner, was het nog even
flink billenknijpen voor Horst, maar
toen die corner op niets uitliep was de
dikverdiende zege dan toch een feit.

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

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

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Hovoc volleybaltoernooi
Volleybalvereniging Hovoc uit Horst hield vrijdag 27 en zaterdag 28 mei het jaarlijkse
volleybaltoernooi. De wedstrijden vonden plaats op het veld achter het Dendron College. Dit jaar kon
er voor het eerst gespeeld worden op de vier nieuwe beachvolleybalvelden. Het was voor de 49e keer
dat het volleybaltoernooi werd gehouden.

LAAT JE
ZIEN
Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

Nationale zwembond
op werkbezoek in Horst
De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) was op donderdag 26 mei te gast bij ANCO Life style centre in
Horst voor een werkbezoek aan zwemvereniging HZPC uit Horst. De delegatie bestond uit de landelijke beroepskrachten die alle zwemverenigingen in Nederland ondersteunen.
HZPC staat binnen de KNZB
bekend als een grote en actieve
vereniging die al jaren op hoog
niveau meedraait binnen de diverse
zwemsporten. Ter vergelijking, HZPC
heeft meer leden dan alle zwemclubs
in Maastricht tezamen. Volgens
Christel Morawek (regio coördinator
KNZB) zijn activiteiten als de musical
‘De Kleine Zeemeermin’ en de
verantwoordelijkheid die de vereniging
neemt rondom de toekomst van het
zwembad geen vanzelfsprekendheden.
Tijdens dit werkbezoek lieten de
aanwezigen zich bijpraten over wat de

succesfactoren van dit alles zijn, maar
hoorden ze ook wat de beperkingen
zijn, zoals te weinig zwembaduren,
wachtlijsten en de fysieke beperkingen
van het huidige zwembad.
Toen Morawek onlangs aanwezig
was bij een presentatie over de
sportzone wist ze dat ze dit initiatief
en de positieve energie eromheen
over moest brengen op haar collega’s,
vertelde ze. Volgens haar is de manier
van samenwerking en de gezamenlijke
ambitie uniek. Een belangrijk onderdeel
van het bezoek was een wandellunch
door de sportzone en een prestatie

van Reinier Meesters, voorzitter van
volleybalvereniging Hovoc, over
het ontstaan, samenwerking en
ambitie van de sportzone. Morawek:
“Veel verenigingen in Nederland
hebben het moeilijk, financieel en qua
organisatie. De verenigingen in deze
sportzone hebben deze bedreigingen
omgezet in een kansen. Een voorbeeld
voor velen.” De dag werd afgesloten
met de verwachting hier over een
aantal jaren weer terug te zijn bij de
opening van een zwembad dat past
bij het niveau van HZPC en de ambitie
van de sportzone.
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15 VRAGEN

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.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tjeerd Camps
13 jaar
Horst
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Meestal luister ik naar de Nederlandse
Top 40. Ik heb niet een bepaald lievelingsmuziekgenre. Bij de Top 40 komen
heel veel soorten muziek voorbij, dus
dat vind ik wel leuk. Maar het liedje
‘Hey’ van Afrojack heb ik het vaakst

geluisterd. Het is een leuk liedje en het
wordt hier thuis ook veel gedraaid.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Dan zou ik dat doen op een tropisch
eiland, op het strand. Gewoon waar
iedereen bij is. Het lijkt me ook leuk
om het onverwachts te doen, dan is het
een soort verrassing.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?

bezorger Grubbenvorst
m/v
Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger
voor Grubbenvorst voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl

jongeren 23

aan
Tjeerd Camps

Dan zou ik voor altijd 21 jaar willen
zijn, omdat je dan het meeste kan
doen. Het is ook de jongst mogelijke
leeftijd waarop je echt alles officieel
mag doen. Je mag dan bijvoorbeeld
autorijden en naar het buitenland gaan
in je eentje.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Het lijkt me wel cool om een keer te
skydiven, want ik vind het leuk om
spannende dingen te doen. Bovendien
is het denk ik ook heel mooi om te
zien. Het liefst zou ik willen skydiven
boven een stad, want dan heb je veel
uitzicht. Het lijkt me ook leuk om van
bovenaf je huis te kunnen zien. Ik ben
wel pas van plan om het te doen als ik
wat ouder ben, dan heb ik daar meer
lef voor denk ik.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Ten eerste mijn familie en huisdieren
voor de gezelligheid. Daarnaast voedsel en wat te drinken, want anders
overleef je niet daar. Wifi zou ook erg
handig zijn, als je bijvoorbeeld niets te
doen hebt. Ik kan wel zonder wifi, maar
om nooit meer wifi hebben…dat weet
ik niet.
Wat vind je van het alcoholbeleid?
Het alcoholbeleid lijkt me wel goed,
omdat op je 18e je brein voor een
groot deel pas is ontwikkeld. Maar het
lijkt me niet heel schadelijk om één
biertje te drinken als je 16 bent.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Met Jong Nederland gingen we een

keer spellen doen in het bos. Iemand
zei toen dat er een spin op mijn buik
zat. Ik geloofde het eerst niet, maar
uiteindelijk keek ik en toen zat er inderdaad een hele grote spin. Ik schrok me
dood en wapperde met mijn shirt. Ik
moest erna wel even bijkomen, haha.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als er iemand binnen zou komen
wandelen terwijl ik op de wc een boodschap zit te doen en de deur vergeten
ben op slot te maken. Dat lijkt me echt
niet prettig. Gelukkig heb ik het nooit
meegemaakt, maar ik heb wel verhalen gehoord van mensen.
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Naast dingen voor school heb ik eigenlijk niet zo veel geleerd. We hebben het
nu wel over voortplanting bij biologie,
maar het enige wat er in de lessen
gebeurt is heel veel lachen om alles.
Zon of sneeuw?
De zon, want ik houd van zomer en
warmte. Als het echt warm is, ga ik
met vrienden zwemmen of voetballen.
Sneeuw is op zich wel leuk voor even,
maar het is erg koud. Ik heb liever voor
eeuwig zon dan voor altijd sneeuw.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik zou wel willen weten of ik later
gelukkig word. Als dat zo zou zijn, dan
zou dat fijn zijn. En als het niet het
geval zou zijn, dan zou ik kijken of het
op te lossen valt. Eigenlijk geloof ik
niet echt in een helderziende. Maar
als het uitkomt, dan zou ik me toch
wel afvragen hoe ze dat allemaal kan
weten.
Wat zou je nooit weggooien?
Een klein teddybeertje dat ik bij mijn
geboorte heb gekregen. Hij staat nog
steeds op mijn kamer. Ik ben van plan
om hem nooit weg te doen, want ik
heb er veel mee gespeeld en ik heb
hem al zo lang. Het is een leuke herinnering voor mij.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Mijn moeder zei een keer tegen mij
dat ik het hoogst haalbare moest doen,
want minder kan altijd nog. Ik was
namelijk eerst van plan om een lager
niveau te doen, want dat is makkelijker
dacht ik. Maar ik heb toch voor havo/
vwo gekozen en het blijkt dat ik een
hoger niveau dan wat ik eigenlijk van
plan was goed aankan.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
Mijn kamer opruimen. Niet per se
omdat het zo saai is, maar gewoon
omdat mijn kamer een hele grote
rommel is. Dat komt omdat ik nooit de
tijd neem om iets netjes neer te zetten
waar het hoort.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou wel in Sjakie en de chocoladefabriek willen spelen, omdat ik erg van
chocola en snoep houd. Het liefst zou ik
Sjakie zelf willen spelen, want hij kan
alles proeven wat hij wilt en hij krijgt
de fabriek uiteindelijk. Als ik in die
fabriek zou werken, dan zou ik zelf heel
veel snoep pakken, maar ook wat aan
anderen geven.

Hoera!
Een paar weken geleden
ben ik 18 geworden. Nu ben ik
officieel volwassen, ik mag
alleen met de auto de weg op
(als ik ooit nog mijn rijbewijs
ga halen) én natuurlijk mag ik
vanaf nu legaal drinken. Dat
laatste heb ik de afgelopen
week uitbundig gevierd met
mijn vriendinnen in Spanje,
maar in die weken ervoor heb
ik geen druppel alcohol
aangeraakt. Hoe dan?
Examens. Veel examens.
Het was een ware hel kan ik
jullie vertellen. Het begon met
het meest gevreesde examen:
Nederlands. Mocht je daar nog
niets negatiefs over gehoord
hebben, dan heb je wellicht
onder een steen geleefd. Maar
liefst 24.601 (!) klachten
kwamen er binnen bij de LAKS,
een actiecomité voor en door
leerlingen. Op de site van de
LAKS kunnen alle scholieren
klachten indienen over de
examens.
Ach, hoor je vele mensen
zeggen, die kindertjes klagen
alleen maar om hun punten op
te hogen. Nou, ik geef je geen
ongelijk. Natuurlijk proberen we
om met z’n allen ervoor te
zorgen dat we wat puntjes extra
krijgen. Maar eigenlijk hebben
de examenmakers niets te
maken met de LAKS.
De examenmakers zullen
echter bij vele klachten van
leerlingen én leraren, wel gaan
kijken naar bepaalde vraagstellingen of de lengte van het
examen. En bij Nederlands
hebben ‘we’ het al voor elkaar
gekregen, bij vier vragen is het
correctievoorschrift aangepast en
worden er meerdere antwoorden
goed geteld. Hoera!
Over twee weken krijgen we
te horen of we gezakt of
geslaagd zijn. Zal die hele
‘klaagmuur’ die we samen
opgebouwd hebben dan toch
wat opleveren? Wat ik wel weet,
is dat ik een legaal wijntje ga
drinken: voor de vreugde óf voor
de pijn!
Liefs,
Anne
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Unicef Kinderrechten Filmfestival

De Kroevert wint regiofinale
Met de film Hidde Jong Oen heeft groep 7-8 van basisschool de Kroevert uit Kronenberg de regiofinale gewonnen van het Unicef Kinderrechten Filmfestival. Deze finale vond op woensdag 25 mei plaats in Roermond.
De filmpjes van rond de vijf
minuten werden gemaakt door

kinderen van de groepen 6, 7 en
8 van basisscholen uit de regio en

hadden allemaal een overkoepelend
thema: Leven in vrede en vrijheid. De

leerlingen van de Kroevert maakten
een film over het verschil in kinder- en
mensenrechten tussen de Nederlandse
en Noord-Koreaanse bevolking.
Zij plaatsten zich hiermee voor de

landelijke finale die op vrijdag 24 juni
wordt gehouden in Pathé Tuschinski in
Amsterdam.
Kijk voor meer informatie op
www.krff.nl

Rijdende concertzaal in Sevenum

De Classic Express van het Prinses Christina Concours stond op maandag 30 mei en dinsdag 31 mei weer in
Sevenum. Deze Classic Express is een trailer die kan uitschuiven tot een concertzaal die gebruikt wordt om basisschoolleerlingen, verstandelijk gehandicapten en ouderen kennis te laten maken met klassieke muziek.

In verband met uitbreiding van ons wagenpark (trucks) en uitbreiding van onze service naar
sub-contractors, hebben wij behoefte aan versterking van ons team op de afdeling Technical
Shared Service Center, locatie Trade Port West, Venlo. Daarom zijn wij op zoek naar een
ervaren fulltime

De Classic Express kan worden
uitgeschoven tot een concertzaal
van 14 meter lang en 7 meter
breed. Binnen staan zitjes en een
klein podium met een vleugel. Met
speciale lichten en videobeelden
wordt de werking van de muziek
versterkt en het elektroakoestisch
systeem kan zelfs de akoestiek van
het Amsterdamse Concertgebouw
nabootsen. Aan boord van de
Classic Express gaan prijswinnaars
van het Prinses Christina Concours
(jong toptalent uit het hele land)
optreden. Stichting de Naobere
heeft nu het initiatief opgepakt om
deze concerten ook toegankelijk
te maken voor verstandelijk
gehandicapten en ouderen. Daartoe

heeft ze samenwerking gezocht
met basisschool de Krullevaar in
Sevenum, zorgboerderij Vorsterhand,
verzorgingingshuis Sevenheym en
PSW (Pedagogisch Sociaal Werk
Noord en Midden Limburg), dat
binnenkort een activiteitencentrum in
Sevenum opent. Deze samenwerking
leidt ertoe dat de concerten worden
bezocht door een zeer gemixte
bezoekersgroep. Deze ontmoeting
bevordert de maatschappelijke
participatie en integratie. “Verder
heeft ervaring ons geleerd dat ook
veel ouderen en verstandelijke
gehandicapten enorm kunnen
genieten van klassieke muziek”,
aldus stichting de Naobere.
(Foto: Jac Vullers)

OPEN DAGEN 2016

Zelfstandig werkend
technisch Inbouwspecialist
Als Technisch Medewerker / Inbouwspecialist dien je zelfstandig boordcomputers, scanners en
andere elektrische apparatuur in trucks in te kunnen bouwen. Ook kleine reparaties (verlichting
etc.) voer je zelf uit. Controle en inspecties van het wagenpark horen ook bij je takenpakket
alsook het uitlezen van tacho’s. Daarnaast zorg je voor uitgifte en registratie van onderdelen aan
chauffeurs. Tot slot werk je netjes, ben je handig en oplossingsgericht.
Een C-rijbewijs is een pre. Daarnaast heb je een goede kennis van de Engelse en Duitse taal.
Let op: in deze functie werk je ook op zaterdag. Daar krijg je natuurlijk dan wel een andere dag
in de week voor gecompenseerd.
Direct solliciteren kan door uw motivatiebrief en CV te sturen naar hrm@nl.ewals.com ter attentie
van mevrouw Sanne Huijs, HR Officer.
Voor bovenstaande uitgebreide functieomschrijvingen, onze functie-vereisten (werkervaring,
opleiding en competenties) en secundaire arbeidsvoorwaarden verwijzen we je graag naar onze
website www.ewals.com
Voor meer informatie over onze organisatie en andere vacatures kunt u hier uiteraard ook terecht.

Ariënsstraat 61-63, 5931 HM Tegelen, Netherlands | Tel: +31 77 320 2434 | Fax: +31 (0)77 3202 509

Alle dagen van 10.00 - 17.00 uur

Van 4 juni t/m 12 juni 2016
Grootste collectie mediterrane planten!

U I T N O D I G I N G
Slooierweg 13, 5962 AX Melderslo

www.floresinterra.nl
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Café De Verbeelding sluit eerste seizoen af
In café Cambrinus in Horst vindt donderdag 9 juni de tiende editie van Café De Verbeelding plaats. Cambrinus
opent hiervoor om 20.00 haar deuren.
Café De Verbeelding is een
ontmoetingsplek waar maatschappelijke discussies plaatsvinden.
In Café De Verbeelding komen, naast

bijdragen van een vaste redactie,
in toenemende mate bijdragen van het
publiek aan bod.
De editie van donderdag 9 juni is

de laatste van dit seizoen.
Voor meer informatie over
Café De Verbeelding kijk op
www.cambrinus.nl/de-verbeelding

Demonstraties oude ambachten
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 5 juni naast de reguliere exposities een aantal bijzondere activiteiten.
Er vindt een demonstratie plaats
van een aantal oude ambachten,
waaronder smeden en tinnegieten.
Voor kinderen is er een museumspeurtocht, een miniatuurkermis en

liggen er oude spelen klaar. Het duo
Bart&Bert verzorgt een muziekoptreden. In het museum zijn er daarnaast
de reguliere wisselexposities Joodse
Onderduikkinderen en Juweeltjes in

Textiel die bezocht kunnen worden.
Het museum is op zondag 5 juni
geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
De bijzondere activiteiten beginnen
om 11.00 uur.

Kinder- en v
 looienmarkt in Peelmuseum
In America bij het Peelmuseum vindt op zondag 5 juni van 10.00 tot 12.00 uur een kinder- en vlooienmarkt
plaats.
Deelnemers kunnen zelf een tafeltje of dekentje of iets anders meenemen op spullen op te leggen. Verkocht

wordt onder andere speelgoed, potten,
leesboeken en veel andere spullen.
De spullen mogen klaargelegd worden

vanaf 09.00 uur. Opgeven kan via
stichtingpeelmuseum@hetnet.nl,
maar is niet verplicht.

Drachtplanten bij ’t Zoemhukske
Het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst is zondag 5 juni geopend van 14.00 tot 16.00 uur.
Het thema deze middag is drachtplanten.
Drachtplanten leveren nectar
en stuifmeel, belangrijk eten
voor bijen. Denk onder meer
aan sneeuwklokjes, wilgen en

fruitbomen. De insecten bestuiven de
bloesem die zij bezoeken, waardoor
fruit kan groeien. Ook andere
insecten zoals hommels en veel

zogenoemde solitaire bijen zorgen
voor bestuiving. Er zijn deze middag
ook producten gemaakt van honing
verkrijgbaar.

Walk&Talk in bieb Horst
In de bibliotheek van Horst vindt op dinsdag 7 juni een Walk&Talk plaats. Deze editie van Walk&Talk staat in
het teken van toekomstbanen en verdwijnbanen. De Walk&Talk start om 09.30 uur.
Tijdens de Walk&Talk kunnen
deelnemers van gedachten wisselen
over hun zoektocht naar werk en

wordt er kort een thema toegelicht.
Te gast is dit keer Luuk Zomers,
medewerker van het UWV, die

komt vertellen over toekomst- en
verdwijnbanen. Aanmelden kan via
mpeeters@biblionu.nl

KERNgezond op de zorgboerderij

Entree Risselts
kapelke opgeknapt
De entree van het Risselts kapelke in Horst heeft vorige week een
opknapbeurt gekregen. Vrijwilligers Jos Keijsers en Ton Hoeymakers van de
Stichting tot Behoud en Beheer van Veldkruisen en –Kapellen in NoordLimburg hebben hier een nieuw terras aangelegd.
“De Risseltse kapel is misschien wel
de meest bekende kapel van Horst en
wordt gelukkig nog regelmatig bezocht.
De entree vergde zeer veel onderhoud. Daar lag een grindlaag, waar

het onkruid veelvuldig doorgroeide.
Dus niet bepaald uitnodigend voor de
bezoekers”, aldus de stichting. Horster
aannemer Ton van Horck sponsorde de
steentjes voor het terras.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Voor de groepen 5 van de Sevenumse basisscholen stond op vrijdagochtend 27 mei de slotactiviteit van
KERNgezond Sevenum op het programma. De kinderen van De Dobbelsteen, De Krullevaar en De Horizon waren te
gast bij zorgboerderij Vorster Hand.

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Iets te vieren?
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

Nadat de kinderen al fietsend
waren gearriveerd zagen ze dat ze
niet alleen op de zorgboerderij waren.
Bij Vorster Hand werken hulpboeren,
zijn er ouderen die gebruik maken van
de dagbesteding en waren er enkele
deelnemers van het KERNgezond Back
on Track, een sociaal activeringtraject,
aanwezig. Een leuke samenkomst van
verschillende doelgroepen.
De hulpboeren van Vorster Hand

hielpen de kinderen bij de verschillende
onderdelen deze ochtend. Zo maakten
ze een quiz in de moestuin waarbij de
kinderen moesten ontdekken welken
groenten bij welke plant hoorden.
Uiteraard kregen de kinderen een
rondleiding van eigenaars Mat en Toos
Kersten, waarbij de kinderen van alles
leerde over de witlof die bij Vorster
Hand gekweekt wordt. Ook werd er
actief gespeld. Een spel waarbij de

kinderen goed moesten samenwerken
en bepaalde foto’s aan elkaar moesten
koppelen. Zelf staken de kinderen ook
de handen uit de mouwen met het
maken van een heerlijk gerechtje.
Voor de groepen 5 was dit de
afsluiting van KERNgezond. De groepen
6 beleven op 10 juni hun slotactiviteit.
Volgend schooljaar zal KERNgezond
opnieuw plaatsvinden in Sevenum en
Kronenberg.

Wij zoeken een

Ervaren Tractor chauffeur m/v
Ben jij diegene die wij zoeken?
Wij bieden een prettige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden.
Kijk voor informatie op onze website: www.dekemp.nl

Kempweg 15
info@dekemp.nl

5964 ND Meterik

Tel. 077 3982430
www.de kemp.nl
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& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

5 + 19 juni
DÉ PASMEGA
FOTOGRAAF
VAN HORST ROMMELMARKT
Carbootsale Horst

St. Lambertusplein 2a
5961 EW HORST
t. 077 398 16 45

www.fotoid.nl

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10
Deelnemen markt zie:

www.carbootsalehorst.nl

GTL-Europe ontwerpt en bouwt hoogwaardige producten op het
gebied van compostering en champignonteelt. Het kan hierbij
gaan om losse componenten maar ook omvangrijke turnkey
projecten. Met ruim 85 medewerkers verdeeld over 4 werkmaatschappijen en een wereldwijde klantenkring is GTL-Europe één
van de grotere spelers in deze internationale en groeiende markt.

GTL-EUROPE GROEIT, DAAROM
ZOEKEN WIJ NIEUWE COLLEGA’S!

Agenda

Bezoek
Corine Hartman

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

za 4 juni 14.00-15.30 uur
Locatie: Bruna

America

De Vrienden van
Mèrthal Live

Kinderen vlooienmarkt
zo 5 juni 10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

za 4 juni 19.00 uur
Organisatie: café De Lange
Locatie: Mèrthal

Carbootsale
Slootvismiddag
zo 5 juni 13.00-16.00 uur
Organisatie: scholenwerkgroep
IVN De Maasdorpen
Locatie: Aan de Drift

Seniorenwandeling
Heere Peel
do 9 juni 14.00 uur
Vertreklocatie: parkeerplaats bij
kruising Lorbaan/Naaldhoutweg

Broekhuizenvorst
Inwijding
nieuw altaar

za 4 juni 19.15 uur
Locatie: H. Naam Jezus kerk

Horst

Galastoet
Dendron College

zo 5 juni 08.30-15.30 uur
Locatie: Peeldijkje 1

Drachtplanten
bij ‘t Zoemhukske
zo 5 juni 14.00-16.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

Optreden
Echotape
zo 5 juni 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Walk&Talk
di 7 juni 09.30 uur
Locatie: bibliotheek

di 7 juni 13.30-16.00 uur
Locatie: Froxx

Zomer Darts Horst

GTL-Europe Constructions (vestiging Venlo):

Je bent verantwoordelijk voor het monteren van constructieonderdelen van (voornamelijk) RVS en aluminium voor
o.a. luchtbehandelingsinstallaties.

Kantkloscafé

Café
De Verbeelding

vr 3 juni 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

do 9 juni 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Tekenaar (installaties)

Je werkt op basis van een ontwerptekening producten en/of
productonderdelen uit ten behoeve van werktuigbouwkundige
installaties.
GTL-Europe Controls (vestiging Venlo):

Elektromonteur (buitendienst)

Na een gedegen training ga je zelfstandig en/of in teamverband
klimaatbesturingssystemen installeren en opstarten bij onze klanten
in binnen- en buitenland.
GTL-Europe Engineering (vestiging Venlo):

Projectleider

Je draagt de verantwoordelijkheid om meerdere projecten
gelijktijdig te coördineren. Je zorgt voor een concrete en efficiënte
projectplanning en bezoekt projectlocaties in binnen- en buitenland.
GTL-Europe Equipment (vestiging Lottum):

Tekenaar-constructeur (machinebouw)
Je bent verantwoordelijk voor het bedenken, voorbereiden
en uitwerken van zowel grote als kleinere machines en maakt
ontwerptekeningen van machines en machineonderdelen.

Verspaner

Je bent ervaren in het zelfstandig CNC en conventioneel draaien
van zowel kleine als grote delen. Je vervaardigt voornamelijk
enkelstuks.
Wij bieden jou:
Een dynamische werkomgeving binnen een groeiend, no nonsens
bedrijf. Je krijgt een fulltime dienstverband met uitzicht op een vast
contract en een marktconform salaris met arbeidsvoorwaarden
volgens de cao Metaalbewerkingsbedrijf. Op www.gtl-europe.nl vind
je uitgebreide informatie over de vacatures en ons bedrijf. Solliciteer
direct en stuur jouw motivatie en CV naar vacature@gtl-europe.nl

Opel Kadett C Treffen
vr 3 t/m zo 5 juni
Locatie: evenemententerrein
Kronenberg

Dorpraadsvergadering
wo 8 juni 19.45 uur
Locatie: De Torrekoel

Meerlo

Jubileumfeest VC Set Up
za 4 juni 20.00 uur
Organisatie: Set Up
Locatie: camping ‘t Karrewiel

Ruiterfestijn
vr 3 t/m zo 5 juni
Locatie: manege Megelsprong

Melderslo

Demonstraties oude
ambachten
zo 5 juni 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Optreden Phoenix!
Dansmiddag
voor 55-plussers

do 2 juni 19.00 uur
Vertreklocatie: Hertog van
Gelresingel

Monteur binnendienst/assemblage

Kronenberg

di 7 juni 20.00 uur
Locatie: café Babouche

za 4 juni 21.30 uur
Locatie: camping-café Het
Engelke

Sevenum

Open Dag ‘t Nest
za 4 juni 10.30-13.00 uur
Locatie: BSO Kronenberg,
kinderopvang Ratjetoe, MFC
Krullevaar en Horizon peuterspeelzaal en BSO en peuterspeelzaal en BSO de Dobbelsteen

Lottum

Tatoeages op Rozenfestival
Het thema van het Rozenfestival in Lottum is dit jaar Rozen uit de Kunst. Reden voor de organisatie om op zoek
te gaan naar rozentatoeages.
Bob Obers, bestuurslid van
Stichting Rozendorp Lottum licht toe
waarom er naar tatoeages gezocht
wordt: “Bij kunst wordt snel gedacht
aan schilderijen en beeldhouwkunst.
Het maken van tatoeages is echter
ook een kunstvorm die vakmanschap
vereist en die we graag op het
Rozenfestival een plek willen

geven. We zijn daarom op zoek naar
mensen die een tatoeage hebben
van een roos. Van de vijf mooiste
tatoeages maken we vervolgens een
fotoreportage die we presenteren
op het Rozenfestival.” De reportage
wordt aangekleed met rozen.
Daarvoor wordt samengewerkt met
freelance-arrangeur en voormalige

wereldkampioen Johan Huisman
uit Balk. Mensen die zich willen
aanmelden kunnen tot en met 30 juni
een foto van de tatoeage sturen aan
info@rozendorp.nl Uit de inzendingen
worden de vijf mooiste tatoeages
geselecteerd. Het Rozenfestival wordt
dit jaar gehouden van vrijdag 12 tot en
met maandag 15 augustus.

Horst

Britse pop in Cambrinus
De Britse band Echotape staat op zondag 5 juni op het podium van Cambrinus in Horst. Het concert begint om
16.00 uur.
Echotape, bekend van de single
We Should Feel Like We Are In
Love, bestaat uit de gitaristen Marc
Burford en Dan Bowman, bassist
Dan Morriss en drummer Mike

Burford. Alle leden van de band
zingen. Echotape maakt popmuziek,
variërend van rustig en folky tot
strak en stevig. De band stond
onder andere al in Hollywood en

Madrid en toerde onlangs door
Rusland. Begin dit jaar brachten de
Britten hun eerste album uit.
Voor meer informatie over dit concert kijk op www.cambrinusconcerten.nl

Geld opgehaald

Sponsorloop De Doolgaard
Leerlingen van basisschool De Doolgaard in Horst hielden woensdag 11 mei de jaarlijkse sponsorloop. In totaal
werd er 4149,18 euro opgehaald.

Hudsonweg 2
5928 LW Venlo

077 396 7777
www.gtl-europe.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Volgens de organisatie
werkte het weer volop mee.
Het opgehaalde bedrag wordt over
drie doelen verdeeld.

Een derde van het bedrag gaat
naar de drie Plan-kinderen van
De Doolgaard: Salifou uit Niger, Elsa
uit Bolivia en Shanti uit Bangladesh.

Een derde gaat naar de
CliniClowns en een derde naar
de voedselbank Limburg-Noord,
afdeling Horst.
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Medische Religie
zorg

11.00

HALLO voordeelpas

10.30

Deelnemers

Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel
bij de volgende deelnemende bedrijven:

ANBISE

Eethuis BRaM

Paramedische Voetzorg Horst

afslank- detox- hypno coaching
www.anbise.com, Sevenum

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Hof te Berkel 1-9, Horst

anco lifestyle centre

FotoID

Pearle Opticiens Horst

St. Lambertusplein 2a Horst

Steenstraat 3, Horst

Goed Haar en Visagie

Praktijk Ik Leer

Hofstraat 2, Meerlo

Pieter Belsstraat 34, Horst

Het LoopCentrum

Ruitersport Equidrôme

Stationsstraat 137, Hegelsom

Straelseweg 374, Venlo

Hof van Kronenberg

Slender You Fit

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Weltersweide 1, Horst

Bootcamp Power

Hostellerie
De Maasduinen

Staatsie 1866

www.bootcamppower.nl, Horst

Markt 15, Velden

Brasserie ‘54

HUIS van de STREEK

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Stationsweg 1, Venray

Steenstraat 2, Horst

Lambertusplein, Horst

NIEUW Brownies & Downies
Henseniusplein 12, Venray

Into Beauty

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof

Camps Optiek

IJssalon De Zeuten Inval

Sint Lambertusplein 2, Horst

Markt 15, Velden

Center Parcs Het Meerdal

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W 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
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W 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
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
3 t/m 9 juni 2016
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

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
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Beej Mooren

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

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
08.30
08.55
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
		

Heilige mis

Blauwebessenland
Dorperpeelweg 1, America

Boerderijwinkel Lenders

www.dagjemeerdal.nl, America

De Bekkerie
Heymansstraat 130, Boekend

19.15

De Fabriek
Venloseweg 25, Maasbree

Lottum
zondag

Groenewoudstraat 1, Horst

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Hegelsom
zondag

Venrayseweg 11, Horst

Heilige mis

09.00

De Ringoven
Ringovenstraat 7, Panningen

Die 2 Brüder von Venlo

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

10.30
09.00

Melderslo

Mgr. Nolensplein 5 Venlo

DMS-Service
Ulsheggerweg 2b, Lottum

Duet Kappers
17.30
17.30

Peperstraat 12a, Sevenum

Eclicker
Keizersveld 89 Venray

Meterik

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Eetcafé Ald Vors
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Keizersveld 13c Venray

Studio for Hair
Vlasvenstraat 4c, Melderslo

Taurus World of Adventure
Rijksweg 181 Velden

Intratuin Venray

Theater De Garage

Langstraat 133, Venray

www.theaterdegarage.nl, Venlo

Janssen Dansen en Sporten

Thermaalbad Arcen

Raadhuisstraat 6, Venray

Klein Vink 11, Arcen

Kinderboerderij Hagerhof

The Zen Company

Hagerlei 1, Venlo

Noord-Binnensingel 17, Venlo

NIEUW Logeerhuis Kapstok
Bergweg 2, Venray

Toffedag.nl

Lunchroom Lekker Gewoën

Toffe Dagstrand

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Museum de Kantfabriek

Tuincentrum Peeters

Americaanseweg 8, Horst

Lingsforterweg 84, Arcen

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

Wauw speciaal voor jou

Sevenum en Swolgen

Oranjestraat 20, 5802 BH Venray

Pakje!

Wereldpaviljoen Steyl

Kerkstraat 10a, Horst

St. Michaëlstraat 6a, Steyl

www.toffedag.nl

Zorgboerderij “Boer” Hans

Taurus Wor
l

Kiekweg 1, Venray
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De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Maashoek 2b, Steyl

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Swolgen

Sevenum

Stationsstraat 151, Hegelsom

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

*Maximaal 1
pas per baan
en de baan
Niet geldig
is
in vakanties
en op feestd voor maximaal 8 perso
nen te re
agen.

serveren.

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

TV INRUILACTIE
ALTIJD EEN GROTERE TV GEWILD?
OF EEN Ultra HD OF SMART TV?
TV

K
E
E
W
TE

S
T
A
DAN
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DIT
UW
KANS!!
A
L
OP ALLE
AL TV’S VANAF 46” EN GROTER

GRANDIOZE INRUILKORTING
BIJ INRUIL VAN UW HUIDIGE TV!
KIJK VOOR DE ACTIEVOORWAARDEN OP WWW.ELECTROWORLDTUMMERS.NL/INRUIL

300,- TOT ????,KOM SNEL NAAR 1 VAN ONZE
VESTIGINGEN EN PROFITEER!

cm
9
13
’’
➞

VAN MINIMAAL

ÉÉN VAN DE VELE
AANBIEDINGEN!

1299,-

55

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

SAMSUNG

ULTRA HD LED-TV UE55JU6445
r
r
r
r
r
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.JDSP%JNNJOHm[XBSUJTÊDIU[XBSU
2VBEDPSFQSPDFTTPSmSB[FOETOFMMFCFEJFOJOH
Y)%.* Y64#

GRATIS
SMART

BEZORGEN &
INSTALLEREN

400,-

NU

899,-

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

