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‘Nog meer een
openluchtmuseum’
Spaar voor
stijlvol servies

De kapel in Museum De Locht in Melderlo kreeg op zondag 12 juni een opwaardering in de vorm van de inventaris van de voormalige Fatimakapel in buurtschap Heierhoeve in Grubbenvorst. Onder meer de heiligenbeelden en banken van de Grubbenvorster kapel zijn nu te bewonderen in die van het streekmuseum.

Spaar voor

stijlvol servies
Lucassen

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

Zondagmiddag 14.00 uur.
De kapel in Museum De Locht zit
vol met mensen. Veel van hen zijn
(oud) buurtbewoners die tot 2008 de
Fatimakapel in buurtschap Heierhoeve
bezochten. Ook is het koor dat in de
Grubbenvorster kapel optrad bij deze
gelegenheid aanwezig. Zij verzorgen de muzikale omlijsting rondom
het moment van de overdracht van
(een deel van) de inventaris van de
Fatimakapel naar deze kapel in museum
De Locht. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de houten banken en een hoop
heiligenbeelden en andere onderdelen
van het interieur. “Ik vind het mooi dat
veel van de dingen van de kapel in
Grubbenvorst bij elkaar zijn gebleven
en nu hier in deze kapel te zien zijn”,
zegt voorzitter van de buurtvereniging
Heierhoeve Tien Verstegen. Veel van de
spullen die vandaag voor het eerst in
De Locht te zien zijn waren in bezit van
de buurtbewoners van Heierhoeve.
Lees verder op pagina 05
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Toverland breidt uit
In het nieuwe bestemmingsplan voor attractiepark Toverland in Sevenum dat gemeente Horst aan de Maas
opgesteld heeft voor de komende 10 jaar kan het park worden uitgebreid in noordelijke en westelijke richting,
haar parkeerplaatsen uitbreiden, de entree verplaatsen en vergroten en een kantoorgebouw en hotels realiseren. Tijdens een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners op maandagavond 13 juni lichtte het park haar
plannen toe.
Toverland heeft op dit moment een
omvang van ongeveer 24 hectare en
ontvangt bijna 700.000 bezoekers per
jaar. Het park hoopt in 2020 de grens
van 1 miljoen bezoekers per jaar over
te gaan. Uiteindelijk, over 20 jaar, wil
het park een oppervlakte van zo’n
75 hectare beslaan, een grootte de
vergelijkbaar is met bijvoorbeeld De
Efteling.
In het eerste gedeelte van de
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uitbreidingsperiode, dat start in 2017,
worden de parkeerplaatsen uitgebreid
in de richting van de Schorfvenweg.
De entree van het attractiepark wordt
daarbij ook verplaatst. Technisch
directeur Paul Oomen: “We willen
dat de entree in het buitengedeelte
van het park is, zodat bezoekers ook
ervaren dat Toverland een buitenpark
is.” Ook wordt er een kantoorgebouw
voor de medewerkers gebouwd en een

nieuw themagebied gerealiseerd dat
grenst aan de Magische Vallei. Over de
invulling van dit gebied wil Toverland
nog niets prijsgeven. “Je zou kunnen
denken aan een supersplash-attractie
of misschien wel een achtbaan die over
de kop gaat”, aldus Oomen. Deze werkzaamheden worden naar verwachting
in het voorjaar van 2018 afgerond.
De volgende fase van de uitbreiding start in 2018 of 2019 en richt zich

onder andere op het bouwen van een
hotelresort met wellnessfaciliteiten en
mogelijk een mega-attractie voor het
park. Oomen: “De maximale bebouwingshoogte van het terrein wordt
100 meter voor maximaal drie attracties. Dat wil niet zeggen dat we ook
echt zo hoog gaan bouwen, maar het
mag wel.” Ter vergelijking: de hoogste
huidige attractie is de achtbaan Troy
van 35 meter hoog.
Van de ongeveer veertig aanwezige
omwonenden op de informatieavond,
maakt een aantal zich zorgen over
het toenemende verkeer rondom
Toverland. “Kan de Helenaveenseweg
dat verkeer nog wel allemaal aan,

of wordt dit uiteindelijk een eenrichtingsweg?”, vraagt een van hen zich
af. Oomen: “Dat is nu nog niet aan
de orde. In onze planning hopen we
de afwikkeling van het verkeer op te
vangen op de parkeerplaats zelf, zodat
de Helenaveenseweg zo min mogelijk
belast wordt.” Ook over de mogelijke komst van een vuurtoren bij de
entree van het park is iemand bezorgd.
“Als deze fel licht gaat schijnen, dan
hebben omwonenden daar waarschijnlijk last van.” De uitbreiding van het
park brengt ook positieve gevolgen met
zich mee, merken de omwonenden.
“Fijn dat het park zo ook meer werkgelegenheid oplevert.”

Eerste steen Laefhoês America
De eerste steen van het nieuw te bouwen Laefhoês in America wordt gelegd op donderdag 16 juni. Gedepudeerde Van Rijnsbergen van provincie
Limburg, wethouder Birgit op de Laak van gemeente Horst aan de Maas, huisarts Jan van Dongen uit America en een leerling van groep 1 van basisschool
de Wouter in America verrichten samen de steenlegging.
In 2011 nam huisarts Jan van
Dongen het initiatief om samen met
een werkgroep uit het dorp de realisatie
van een gezondheidscentrum in nieuwe
stijl mogelijk te maken. Samen met de
gemeenschap America is dat initiatief

uitgegroeid tot een brede beweging om
alles wat nodig is om van America een
levensloopbestendig dorp te maken, in
samenwerking tussen vrijwilligers en
professionals, in te richten.
Het programma start om 16.45 uur

in gemeenschapshuis Aan de Brug
voor alle vrijwilligers en professionals
die betrokken zijn bij het Laefhoês.
Daar wordt de historie van ’t Laefhoês
verteld en worden betrokkenen geïnterviewd. Om 17.40 uur vindt de eerste

steenlegging plaats. Om 18.00 uur gaan
op acht plekken in ’t Laefhoês en Aan
de Brug vrijwilligers over hun bijdrage
aan het levensloopbestendig maken
van America vertellen. Om 19.00 uur
wordt de avond afgesloten.

Man veroordeelt
voor ontucht Lottum
Een 23-jarige man uit Vlaardingen is door de rechtbank in Maastricht
veroordeeld voor de ontucht met drie minderjarige meisjes. Dit vond
tussen februari 2014 en februari 2015 plaats in Lottum en Venlo.
De man kwam in contact met
de meisjes via Skype en WhatsApp.
De meisjes, afkomstig uit Lottum,
Horst en Venlo, waren ten tijde
van de ontucht 13 en 15 jaar oud.
De veroordeelde beweerde dat hij
18 jaar was toen hij contact met hen
legde. De gesprekken kregen volgens
de rechtbank al snel een seksueel
karakter, waarna hij met twee van
de meisjes afzonderlijk afsprak in
Lottum. Daar pleegde hij ontucht met
hen. Met het derde meisje sprak de
man af in Venlo. De rechtbank laat
weten zich zorgen te maken over het

feit dat de man de ernst van de strafbare feiten die hij heeft gepleegd
niet in lijkt te zien. Uit onderzoek
blijkt dat hij licht zwakzinnig is en
aan een persoonlijkheidsstoornis
lijdt. De rechtbank acht hem echter
wel volledig toerekeningsvatbaar. De
man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 540 dagen, waarvan
374 dagen voorwaardelijk met een
proeftijd van 3 jaar. Daarnaast moet
hij een behandeling volgen, mag hij
geen contact zoeken met de slachtoffers en moet hij wegblijven uit hun
woonplaatsen.

De Meuleveld

Inbraak basisschool
Horst
De politie Horst kreeg zaterdag 11 juni een melding van inbraak.
De inbraak vond plaats bij de voormalige basisschool De Meuleveld in
Horst. Er zijn twee verdachten aangehouden.
De melding van inbraak kwam
binnen bij het Politiebureau in Horst.
Twee agenten zijn op de melding
afgegaan. In de buurt van de school
zijn uiteindelijke twee verdachten
aangehouden. De verdachten zijn
twee jongens van 17 en 14 jaar,
afkomstig uit Horst.
Het gebouw dat de laatste
jaren bij basisschool de Twister
hoorde, staat al enkele maanden
leeg. “De meeste spullen die in het

gebouw staan hebben geen hoge
waarde meer,” aldus een woordvoerder van politie Horst. Wat de jongens
precies in het gebouw hebben
gedaan, is nog niet bekend. De twee
jongens bleken eerder op de dag ook
al ingebroken te hebben in een leegstaand pand aan de Gasthuisstraat
in Horst. De sleutels die ze daarbij
meenamen, werden later bij hen aangetroffen. De verdachten zitten nog
vast en er is een onderzoek gestart.

HALLO in Christchurch
Lisa Hermans uit America loopt momenteel een half jaar stage
in Christchurch, Nieuw-Zeeland, bij een zaadvermeerderingsbedrijf
in hybride groentegewassen. In de weekenden trekt ze er graag op
uit. Zo bezocht ze de ’Ohua Stream Seal Pups’ een aantal kilometer
ten noorden van de plaats Kaikoura. “Dit is een rivier die naar de
zee loopt. De rivier wordt onderbroken door een waterval waar ik
voor sta. Onderaan de waterval verzamelen zich drie maanden
oude zeehonden pups. Overdag spelen de pups met elkaar onder
de waterval en het stuk tussen de waterval en de zee. ’s Avonds
keren ze terug naar de zee waar hun moeders hun opwachten.
Het was erg leuk om te aanschouwen hoe de pups met elkaar
bleven spelen of heerlijk aan de zijkant van de rivier lagen uit te
rusten. Heel aandoenlijk”, vertelt Lisa.
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Opening pleintje Rector
de Fauwestraat Meterik

Voor vader

heerlijke aardbeienvlaai

Het heringerichte pleintje aan de Rector de Fauwestraat in Meterik wordt op vrijdag 24 juni om 11.00 uur
geopend.

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

Voor al uw witte, groene
en geschilde asperges
ook voor streekproducten

Na ruim anderhalf jaar van overleg
en mede door de samenwerking tussen
de buurtbewoners en de verschillende
partijen kan het heringerichte plein aan
de Rector de Fauwestraat voor iedereen
officieel worden geopend. Mede door
de buurtbewoners, gemeente Horst aan

de Maas, Wonen Limburg Leefbaarheid
Noord, dorpsraad Meterik, Jenniskens
Tuinbouwloonbedrijf Horst, Taco Argo
Meterik, en Professional Turfgrass is
een plein gerealiseerd waar de jeugd
kan spelen en waar de wat oudere
bewoners rustig kunnen zitten om bij te

praten. Ook de gerooide zieke bomen
zijn uitgezaagd en terug geplaatst door
Roel van Wijlick uit Venlo. De oudste
en jongste bewoner van de straat gaan
om 11.00 uur het plein openen. Ook de
kinderen van de basisschool Onder de
Wieken leveren een bijdrage.

CDA’er mist vlaggen
Kasteelse Bossen
Ze zijn op veel plekken in Horst te vinden: vlaggenmasten met daaraan de vlag van een bedrijf of school. Zo ook
in de Kasteelse Bossen. Het verschil is echter dat daar geen vlaggen aan hangen.

Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00

19 juni, Vaderdag.
Zeg het met verse asperges!

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

GRATIS TUINCHEQUE
T.W.V. €25,-

* Tegen inlevering
van deze advertentie
tot 30-06-16. Bij
de informatiebalie
ontvangt u b.b.v. €75,aan tuinplanten een
tuincheque t.w.v. €25,-.
1 Tuincheque p.p. De
tuincheque is van
01-07-16 t/m 31-12-16
in ons tuincentrum in
te leveren.

elke
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STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30
Het gemis van de vlaggen was
voor CDA-lid Hay Emonts aanleiding
om dinsdagavond 14 juni tijdens de
raadsvergadering vragen te stellen
aan de wethouder. Emonts vroeg zich
af waarom de vlaggen ontbreken
en of die er überhaupt nog komen.
Er staan vlaggenmasten waar niets mee
gebeurd. “Met vlaggen wordt het gebied

nog aantrekkelijker,” aldus Emonts.
Verantwoordelijk wethouder Paul
Driessen leek een beetje overvraagd,
maar beloofde uit te zoeken hoe het precies zit met de vlaggenmasten. Hij deed
zelfs de toezegging voor de raadsvergadering in juli met een antwoord te
komen. Eric Beurskens (Essentie) merkte
op dat vlaggenmasten ook als een

vorm van horizonvervuiling gezien kan
worden. “Misschien moeten we ons
afvragen of we die vlaggen overal wel
willen hebben.” Wethouder Driessen liet
weten dit in de navraag mee te nemen.
Namens de SP bood Anthony van Baal
een alternatief aan: “We hebben nog
een aantal tomaatrode vlaggen liggen,
die mogen jullie wel gebruiken.”

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
12/16

Mgr. Hanssenstraat Broekhuizenvorst

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 Mgr. Hanssenstraat in Broekhuizenvorst.

rie in Roermond tot priester gewijd.
Daarvoor studeerde hij aan het Rolduc
in Kerkrade en na zijn priesterwijding
studeerde hij verder aan de pauselijke
rechtshogeschool, de Apollinaris, in
Rome. Daar promoveerde Antoon op
het proefschrift ‘De sanctione nullitatis
in processu canonico’, over de sanctie
van nietigheid in het canonieke proces.
Terug uit Rome ging hij vanaf 1934
lesgeven aan het grootseminarie in
Roermond. Daar doceerde hij kerkelijk
recht. Tijdens de oorlog, in januari 1945
werd hij geëvacueerd naar Friesland,
waar hij in de Drachterscompagnie in
de pastorale zorg werkte.

Overwin het kwade
door het goede

De Mgr. Hanssenstraat is vernoemd naar de op 20 augustus 1906
geboren Jan Michel Joseph Antoon
Hanssen. Zijn vader was Peter
Johannes Hanssen en zijn moeder
heette Maria Gertruda Hendrika
Loonen. De vader van Antoon was

geboren in Broekhuizenvorst en trouwde
in 1904 met een meisje uit Oostrum.
Het echtpaar ging in Oostrum wonen.
Daar werd Antoon Hanssen als tweede
van de in totaal zes kinderen geboren.
In 1914, toen Antoon inmiddels 8 jaar
oud was, verhuisde het hele gezin naar

de ouderlijke woning van de vader
in Broekhuizenvorst. Die ouderlijke
woning, hoeve ‘Aen gen Sandt’ stond op
de plek waar tegenwoordig de fabriek
van Oerlemans staat in Ooijen.
In 1930, op 23-jarige leeftijd,
werd Antoon op het grootsemina-

Na de oorlog, in 1947 werd Antoon
Hanssen coadjutor, hulpbisschop, van
bisschop Lemmens van Roermond.
Deze benoeming kwam als grote verrassing voor hemzelf en zijn omgeving.
Zijn wapenspreuk werd ‘Vince in bono
malum’, overwin het kwade door het
goede. Ook werd hij titulair bisschop
van Birtha. In Broekhuizenvorst, het
geboortedorp van zijn vader en waar
Antoon opgroeide, werd zijn benoeming groots gevierd. Antoon Hanssen
werd in 1948 emigratiebisschop en
reisde naar de Verenigde Staten,
Canada, Australië, Nieuw Zeeland en
Brazilië. In deze landen benoemde hij
priesters en zorgde voor geestelijke
nazorg voor emigranten.
Samen met de toenmalige
Roermondse vicarisgeneraal Frans Jozef

Feron had Hanssen een groot aandeel
op de inhoud en redactie van het
heftig omstreden Bisschoppelijke
Mandement van 1954, Katholiek in
het openbaar leven van deze tijd.
In dit mandaat stond onder andere
een verbod op lidmaatschap van socialistische vakbonden beschreven en
ook het luisteren naar de VARA werd
verboden. Het lidmaatschap van de
PvdA werd in dit mandaat ontraden.
Toen bisschop Lemmens in 1958
emeritus werd en dus vervangen
moest worden, werd Antoon bisschop van Roermond. Zijn leiderschap over het bisdom Roermond
duurde maar enkele maanden, want
hij kreeg een ongeneeslijke ziekte en
overleed in 1958 aan nierfalen in het
ziekenhuis in Nijmegen. Zijn stoffelijk
overschot werd langs zijn ouderlijke woning door Broekhuizenvorst
naar Roermond gebracht.
In Broekhuizenvorst stonden de
dorpsbewoners naast de route en
brachten hem een laatste groet.
Mgr. Hanssen werd begraven in de
bisschopsgrafkelder op het oude
kerkhof in Roermond. In de kerk van
Broekhuizenvorst is een gebrandschilderde raam ter nagedachtenis
aan de bisschop aangebracht en ook
de straatnaam in het dorp herinnert
aan Antoon Hanssen. Niet alleen
in Broekhuizenvorst, maar ook in
Oostrum is een straat naar hem
vernoemd.
Bronnen: Familiearchief, St. Historische Kring
Broekhuizen/Vorst en ING, Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis.

Man rijdt door na ongeluk
De politie in Horst heeft maandagmiddag 13 juni een man aangehouden die na een ongeval op de Gebroeders
van Doornelaan door is gereden. Daarbij raakte een vrouw gewond.

Simons Transport is een transportbedrijf gevestigd in Venlo.
Met 40 gemotiveerde medewerkers verzorgen we dagelijks het
vervoer van diverse goederen in opdracht van onze opdrachtgevers
van en naar Benelux, Duitsland.
Wij zijn dringend op zoek naar:

chauffeurs

nationaal / internationaal
Functie-eisen:
Rijbewijzen B, C, E, Code 95 en in bezit van bestuurderskaart; ADR. cert.
(interne opleiding mogelijk); woonachtig in de regio Venlo; correcte houding
naar opdrachtgevers en klanten; flexibele instelling.
Wij bieden:
Een boeiende zelfstandige functie in een dynamisch bedrijf; betaling volgens de
CAO voor het wegvervoer over de weg; goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
een prettige informele werkomgeving.
Belangstelling:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer Will Simons.
Heeft u belangstelling voor deze functie, stuur dan uw schriftelijke
sollicitatie naar Simons Transport, t.a.v. de heer Will Simons, Columbusweg 6,
5928 LC Venlo. U kunt ook via e-mail solliciteren: info@simonstransport.nl

Columbusweg 6, 5928 LC Venlo Tel: 077 - 472 12 04
www.simonstransport.nl

De 60-jarige man, afkomstig uit
Deurne, reed in een vrachtwagen
met op de aanhanger een tractor
over de Gebroeders van Doornelaan.
Ter hoogte van de Westerholtstraat

ramde hij een personenauto.
Deze auto raakte flink beschadigd en
de 78-jarige automobiliste raakte hierbij gewond. Zij brak haar borstbeen.
De vrachtwagenchauffeur reed ver-

volgens door en op de Zwaluwstraat
konden agenten hem aanhouden.
De man is overgebracht naar het politiebureau en daar wordt onderzocht
wat er precies is gebeurd.
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SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

Trouwen in de ridderzaal
In de nieuwe ridderzaal van de kasteelruïne van Huys Ter Horst vond vrijdag 10 juni voor het eerst
een huwelijksvoltrekking plaats. Het was het huwelijk tussen Matty Hermans en Ellen Zanders. Dit werd
voltrokken door Ans Daamen, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Zorgwoningen Peelhorst
In het voormalige schoolgebouw van SBO de Peelhorst in Horst komen twintig zorgwoningen voor mensen met
dementie. Dat heeft wethouder Ger van Rensch van gemeente Horst aan de Maas desgevraagd bevestigd.
Het schoolgebouw aan de
Gebroeders van Doornelaan staat
sinds april leeg. School voor speciaal
basisonderwijs (SBO) De Peelhorst
en basisschool Meuleveld zijn enkele
jaren geleden gefuseerd in De Twister,
die gevestigd is in de voormalige
Norbertuskerk.

De school kende tot eind maart
twee locaties: Locatie Blauw aan
de Gebroeders van Doornelaan en
Locatie Groen aan de Julianastraat.
Een zorgorganisatie wil nu in de
Peelhorst twintig zorgwoningen voor
mensen met dementie gaan vestigen.
“De koopovereenkomst is bijna rond”,

zegt wethouder Ger van Rensch.
“Er hoeft alleen nog een handtekening
te worden gezet.” Hij wil verder niet
zeggen wie de organisatie is, maar
geeft aan dat zij al op drie andere
plekken in Nederland, waaronder
in Zuid-Limburg, een zelfde soort
complex heeft.

Paden Mariapeel moeilijk
begaanbaar
Staatsbosbeheer geeft aan dat een aantal paden in het natuurgebied de Mariapeel tijdelijk niet toegankelijk
voor fietsers is. Dit komt door de werkzaamheden die in het gebied worden uitgevoerd.
Door het aanbrengen van zand
op deze paden is de bovenlaag te
los waardoor het fietsen erg lastig is.
Deze situatie geldt voor het pad langs
de Hoofdwijk tussen Griendtsveen en
de Zwarte Plakweg en voor het pad
tussen het voormalig Biologisch Station

Helenaveen en de Kerkkuilenweg.
De betreffende paden zijn met
borden gemarkeerd. De verbinding
Zwarte Plakweg-Helenaveen en het
fietspad langs het Defensiekanaal zijn
wel berijdbaar. De werkzaamheden
hebben als doel het hoogveen in

het gebied te herstellen. Ook zijn
paden opgehoogd voor toekomstig
werkverkeer. Het zand dat daarvoor
gebruikt is, is nog onvoldoende hard
om goed te kunnen fietsen. Wandelen
is op al deze paden wel mogelijk,
aldus Staatsbosbeheer.

Vervolg voorpagina

‘Nog meer een
openluchtmuseum’
“Zij hadden ze ook kunnen verkopen, maar in plaats daarvan stellen zij
De Locht in staat deze in bruikleen te
nemen.”
In 2008 sloot de kapel in het buurtschap Heierhoeve door de uitbreiding
van industrieterrein Trade Port Noord.
In eerste instantie was het de bedoeling om de Fatimakapel te verplaatsen
naar Museum De Locht. “Dat bleek
financieel echter niet haalbaar. Daarom
is besloten deze nieuwe kapel te
bouwen”, aldus Verstegen. In de
opgewaardeerde kapel speelt het koor

deze middag verschillende liederen,
waaronder een lied van carnavalsvereniging De Toddezèk en Ave Maria.
Dirigent van dit muzikale ensemble is
Louis in ’t Zandt. “De laatste keer dat
we optraden was acht jaar geleden
bij de laatste eucharistieviering in de
kapel. Dat was voor een aantal van ons
toch wel emotioneel. Het is daarom
mooi om nu hier weer op te mogen
treden. We hebben twee keer geoefend en de muziek klinkt hier goed.”
Uit het publiek komt na de liedjes van
het koor de wens naar voren om het

koor hier nog vaker op te laten treden.
“We missen het optreden wel, maar dat
moeten we nog even goed bekijken”,
zegt in ’t Zandt.
De Locht is ook blij met de nieuwe
inventaris. “Dit is een hoogtepunt
voor De Locht. Deze kapel is bij ons
25-jarig bestaan al in gebruik genomen, maar vandaag kunnen we ook de
nieuwe inboedel presenteren”, vertelt
Jan Hulsen, voorzitter van stichting
De Locht. “Dit past goed in de trend van
een open luchtmuseum, dat we steeds
meer aan het worden zijn.”

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen
en vele kaarten die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn man, ozze pap en trotse opa

Jan Philipsen
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en vergroot de moed om verder te gaan.
Hartelijk dank hier voor.
Mariet Philipsen-Keijsers
John & Elma, Bert & Kitty, Peter & Jolanda, Geert & Lidwien
en opa’s kleinkinderen.

Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het
overlijden van mijn lieve man, ôzze pap, schoonvader en opa

Wiel Coenders
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw
aanwezigheid, de bloemen, de vele lieve woorden en kaarten
ons erg goed hebben gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Mia, kinderen en kleinkinderen
Horst, juni 2016

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.
Voeding testen. Praktijk Keuten
Horsterweg 16c Broekhuizen
06 24 24 45 80.
Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, ligt aan mooie
wandelroutes, pal aan Bobbaan
en bikepark. Inlichtingen:
jeanne.verdellen@hotmail.com of
tel. 06 46 32 00 39.
Te koop pioenrozen en
zonnebloemen € 2.- per bos.
Peulen en sugersnaps € 2,- per bakje.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America 464 13 80/06 17 21 89 33.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Opslagboxen in Horst-Centrum.
Nieuwe opslag-/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, Tel: 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
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

Een geest zo sterk als een beer
Een lichaam uiteindelijk toch te teer
Een inzet niet te evenaren
Een wilskracht haast niet te bedaren
Een vechtlust bijna niet te temmen
Alleen iets bovenmenselijks kon dit leven remmen.
Uit het leven niet uit het hart
rust zacht

Ger Maessen

Maasbree, * 4 januari 1960

Grashoek, † 11 juni 2016

zorgzame man van
Dorien Maessen - Gommans
Moeder Maessen
Familie Maessen
Familie Gommans
Vrijdag 17 juni om 17.30 uur nemen we afscheid van Ger
in crematorium 'Venlo' gelegen aan de
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.
Samenkomst vanaf 17.00 uur.
Mochten wij vergeten zijn u persoonlijk te berichten beschouwt
u deze kennisgeving als zodanig.
Correspondentieadres: Steenoven 12 B 89
5768 PK Meijel

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

Wij willen iedereen hartelijk danken
voor de grote belangstelling, in welke vorm dan ook,
na het overlijden en tijdens de afscheidsdienst
van os mam en oma

Grada Cox-Keijsers
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 25 juni
om 17.30 uur in de H. Odakerk te Melderslo.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

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

ZZP Boekhouder Administrateur.
Uw boekhouding en btw-aangifte in
goede ervaren handen. Scherpe vaste
prijs. Maatwerk bespreekbaar. J. Klaus
Tel. 06 29 20 20 48. www.akbs.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

van den
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Oculeerders gevraagd (m/v)
vanaf ongeveer 14 juni. Voor meer
informatie Mts Seuren 06 46 21 03 13.
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.
Te huur woonhuis in woonkern Lottum,
grote boerderijwoning, vele mogelijk
heden, geen huursubsidie mogelijk.
Info: appartementhorst@gmail.com
Waarom breien. Breien stimuleert
onze creativiteit, ontwikkelt het logisch
denken en houdt onze hersenen jong
en actief. Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst.
Tel. 077 398 19 75.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrie

Hoef
uitvaartbegeleiding

Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

HAN-MARK
ARENDSE

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

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk
op onze site of bel 077 467 01 00.

“Aanvaard het leven
zoals het komt”
Bedroefd, maar ook dankbaar dat hij zo lang
in ons midden mocht zijn, is van ons heengegaan
onze liefste pap en opa

Sef Spreeuwenberg
echtgenoot van

Nel Buijssen †
* te Horst op 15 januari 1928

† te Horst op 13 juni 2016

Bonaire, Wiel en Wilma
Jeroen en Colette, Niek
Horst, Jac en Edit
Nieuwegein, Peter en Truus
Bram en Hiske, Sjors-Hendrik
Horst, Karin †
Horst, Jurgen en Jacqueline
Max, Sid en Anne-Fleur, Liv
Horst, Jacques en Doortje
Suzanne

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

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

Familie Spreeuwenberg
Familie Buijssen
Horst, 13 juni 2016
Correspondentieadres:
Convent 5, 5961 RE Horst

Dag en nacht bereikbaar

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 18 juni om 12.00 uur
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray-Oostrum.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in het crematorium.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

In plaats van bloemen, liever een gift voor de Vrienden van Hospice
Doevenbos. Hiervoor staan collectebussen in het crematorium.
T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van de Buurtzorg en Buurtzorghuis Hospice Doevenbos
voor de liefdevolle verzorging.
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nieuws 07
dr. T.R. Ren

Chinese doctor / Ph.D. Graad

Acupunctuur & Chinese kruiden
Vergoeding via:
Aanvullende
zorgverzekering

077 –3986895

www.li-ren.nl

Doolgaardstraat 42

5961 TS Horst

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

HALLO Horst aan de Maas was dinsdag 14 juni op bezoek bij basisschool Onder de Linde in Hegelsom.
De kinderen van groep drie en groep vier waren bezig met een project over nieuws en kranten en vroeg
daarbij de redactie om hulp. De kinderen kregen een korte presentatie over de krant en het werk op de
redactie. Zelf hadden de kinderen een tekening gemaakt en vele vragen voorbereid.

Waterschap Peel en Maasvallei

Tandprotheticus P.C. van Kuijk en P. Kool in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
dan 22 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Onderzoek naar wateroverlast Stuksbeemden
Gemeente Horst aan de Maas gaat samen met Waterschap Peel en Maasvallei onderzoeken hoe het kan dat er in
de Horster wijk Stuksbeemden tijdens de hevige regenval twee weken geleden zoveel wateroverlast was. Dat heeft
de gemeente de inwoners tijdens een bijeenkomst op donderdag 9 juni toegezegd.

wethouder Paul Driessen bezochten
dezelfde week de bewoners en
donderdag 9 juni werd er voor
hen een bijeenkomst gehouden.
Momenteel vinden er werkzaamheden
plaats aan het riool en het rioolgemaal
aan de Vondersestraat. Hiervoor waren
op drie plekken afsluiters geplaatst.
Volgens een woordvoerder van de
gemeente zijn deze echter niet de
oorzaak van het feit dat het water
op de diverse plekken omhoog ging.
“Het heeft er niet toe bijgedragen

• vermoeidheid
•overgangsklachten
•onvruchtbaarheid
•ondersteuning voor
mensen met kanker

Problemen met
uw kunstgebit?

HALLO op bezoek bij
Onder de Linde

Op dinsdag 31 mei en woensdag
1 juni had Limburg te maken met
een grote hoeveelheid neerslag.
Hierdoor was er sprake van hoge
waterstanden in beken en sloten,
ook in Horst aan de Maas. Op diverse
plekken liepen kelders en garages
onder en stonden zelfs hele
straten blank. Onder meer de wijk
Stuksbeemden in Horst ondervond
veel overlast van het water, met als
gevolg schade aan huizen en tuinen.
Burgemeester Kees van Rooij en

• hooikoorts
• afvallen
• pijnklachten
• stress
• depressie

dat het water beter kon doorstromen,
maar dit was niet de hoofdoorzaak van
de overlast. Die avond is toen ook de
beslissing genomen om de afsluiters
niet te verwijderen, dit was namelijk
te gevaarlijk.” Wat dan wel de oorzaak
is wordt onderzocht. De gemeente
verwacht voor 20 juli meer duidelijk
heid te hebben en binnen jaar samen
met het waterschap structurele
oplossingen te hebben om de mate van
hinder en overlast in het gebied terug
te dringen.
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“’t Is zoë as ’t is”

Op 17 juni 2016 zijn
pap & mam en opa & oma

Intens verdrietig hebben we elkaar los moeten laten.

Roel & Fennie
Seubring-Braam

Leon Manders
liefste van

Annelies Manders-Philipsen
lieve pap van

Janne en Wieneke
Hij overleed veel te vroeg op 46-jarige leeftijd.
Hegelsom, mam en pap  Manders
Kronenberg, mam en pap Philipsen
Zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

50 jaar getrouwd
Van Harte Gefeliciteerd
en een fijne dag gewenst!
Liefs,
Marja, Carin,
Feronique & Jan
Vinnie, Demie, Luuk & Suz,
Abe en Jeroen

Dr. van de Meerendonkstraat 7,
5961 HX Horst

Vriend van velen
Hegelsom, 13 juni 2016
Heijnenstraat 41, 5963 NK Hegelsom
In de avondwake op vrijdag 17 juni om 19.00 uur zullen wij
Leon bijzonder gedenken in de H. Hubertuskerk van Hegelsom.
Op zaterdag 18 juni van 11.00 tot 13.00 uur bent u van harte welkom
om ons persoonlijk te ontmoeten in zaal Debije,
Pastoor Debijestraat 6 te Hegelsom. Ook is er gelegenheid
om persoonlijk afscheid te nemen van Leon.
Naar wens van Leon vindt zijn afscheid in besloten kring plaats.
In plaats van bloemen liever een bijdrage voor het verenigingsleven
van Hegelsom. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in de kerk
en in zaal Debije.

“Weej huffe ut glaas,
en prooste op waat ut waas”.
Ozze kanjer

Leon
is ni mier.

Annelies, Janne en Wieneke, weej zien dur vur jullie!
vc Keumt Good
Ton en Mariëlle, Janiek, Manouk, Freek
Robert en Marieke, Renske en Jor, Neeltje, Teuntje
Marcel en Wendy, Jesper, Nieke
Henk en Anita, Michiel, Lenny
Marc en Kim, Niek, Imke
Sander en Ilse, Joep, Cas

Nathalie Hendriks
& Ronnie van den
Bekerom
geven elkaar het ja-woord
op 24 juni 2016.
U bent van harte welkom
op onze receptie van 19.00 uur
tot 20.00 uur in onze feesttent
op de Bergsteeg 7, Meterik.

Zoë as geej woar wille we ow herdenke.
Vol levesverwachting, altied un meining kloar.
Geej het gevochte vur wat ge kos, maar de strijd was onierlik.
Ut was vur os un iër owe Kamerod te moge zien.
Hoje wa!

Annelies, Janne en Wieneke, hiel veul sterkte.
Ton en Marielle, Lianna en Marc*, Ria en Silvester
en kiender
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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.
Ongedierte preventie. Last van
ongedierte: wespen, mieren, muizen,
ratten etc.? Bel 06 57 11 61 24.
Te koop frambozen, blauwe bessen,
rabarber en verse knoflook bij Thijs
Huys, Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

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.
Onbegrepen klachten. Praktijk
Keuten Horsterweg 16c Broekhuizen
06 24 24 45 80.
Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quiltartikelen.
Naailessen vanaf 8 jaar.
(Beginners-)cursus quilten. Meer info
via www.cassandra-creatief.nl of
0478 57 10 45.



Nelly Mooren
Bedankt voor alle belangstelling,
liefdevolle woorden, kaarten,
bloemen en persoonlijke cadeaus.
Mede door jullie is het een
fantastische dag geworden waar
we nog vaak met plezier aan
terugdenken.

Geboren

Juup
7 juni 2016

Zoon en broertje van
Maik, Loes, Anke en Fleur
van Tilburg-Craenmehr
Venloseweg 70B
5961 JD Horst

Familie Mooren Grubbenvorst

Gezocht weiland te huur. Gezocht
weiland afgezet voor kleinvee. Tussen
0,3 en 0,5 Ha. Tel. 06 54 64 15 40.

Boerderijterras Bergerhof iedere
dag open bij goed weer. Tevens
gratis bezichtigen van oude boerderij.
Speciaal op zondagmiddag voor
senioren draaiorgelmuziek. Op den
Bergen 10 Sevenum, nabij Toverland,
077 467 27 90.

Kantoorruimte in Horst-Centrum.
Nieuwe kantoorruimtes, div afmetingen
vanaf 250 euro per mnd, tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.

Helende massage voor vele
klachten Kleuren. Therapie Praktijk
Keuten Horsterweg 16c Broekhuizen
tel. 06 24 24 45 80.

Kleinschalige wasserij, wassen en
drogen zoals u het thuis ook doet.
www.was-strijkservice.nl

Gezocht vrijwilliger. De Paddestoelerij
zoekt een vrijwilliger om enkele
keren per maand een rondleiding te
geven over de champignonteelt,
Duitse taal is een pre. Interesse mail
info@depaddestoelerij.com of
06 20 24 93 89.

Uw DA cadeaubonnen kunt u
besteden bij DA de Klimop in Maasbree.
Bezorger aardappelproducten.
Gezocht chauffeur/bezorger die van
aanpakken weet. Fulltime, ook op
zaterdag. Zie voor meer informatie
www.bexbv.nl
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Gevonden kinderarmband
met naam en geboortedatum.
Tel. 06 25 21 75 04.

Leon

Graag willen wij iedereen
bedanken die heeft bijgedragen
aan het slagen van het
100-jarig verjaardagsfeest van

Te koop, v.w. aanschaf diepvrieskast
een diepvrieskist, merk Liebherr,
284 ltr. inhoud, energielabel A+,
nieuw vanaf juli 2010. Jos en Koos
van Lieshout, Den Eigen 1a, 5975 CA
Sevenum, tel. 077 467 28 88.
Gratis golfles bij Kapèlkeshof.
Beginnen met golf? Kom naar de
gratis les op zaterdag 18 juni van
11.00-12.30 uur of zondag 19 juni van
13.30-15.00 uur. Meld je nu aan!
www.kapelkeshof.nl 077 308 26 77.
Te koop bbq pakketten 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.

Gevraagd woonruimte voor net
engels sprekend jong Hongaars stel,
werkzaam op onze bloemenkwekerij
in Melderslo. Vanaf heden tot 15
oktober. Van Leeuwen Bloemen bv
06 10 16 01 42.

Te koop Excel Excite 3 Galaxy
scootmobiel, oktober 2012, in prima
staat. Info 077 398 60 66 na 18.00 uur.
Verloren geel bromfietsplaatje,
kenteken F-605-BJ. Tel. 06 10 66 42 91.
Verse frambozen van de teler.
Onze eigen vers geplukte frambozen!
We hebben verschillende soorten
jam, siroop, honing en ingevroren
fruit. Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
Hegelsom (Horst aan de Maas).

Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staat tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Te huur ruime vrijstaande woning
Mgr. Aertsstraat 15 Swolgen.
Voor meer informatie: 06 12 77 12 71.
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.

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in Jiboro
(Gambia).
Helpt u mee?

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.
Rood/witte gecastreerde kater
vermist vanuit de Risselt. Snuf is
gechipt. rodekatervermist@hotmail.com
of 06 18 47 93 17.

Bankrekening: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl

AKTIE

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE T/M 2 JULI 2016

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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PLUS Lucassen klimaatneutraal
Supermarkt PLUS Lucassen in Horst is sinds kort klimaatneutraal. De supermarktketen gebruikte al onder meer
100 procent groene stroom in de vorm van windenergie.

winkel&bedrijf 09
Exploitant Hof van
Kronenberg stopt
De eigenaar van restaurant Hof van Kronenberg in Kronenberg stopt
per september met de exploitatie van het bedrijf. Reden is dat het
opzetten van een dagbesteding niet is gelukt.
In 2014 opende het voormalig
Kronenbergerhof opnieuw de
deuren als Hof van Kronenberg.
Plannen waren om naast een
familierestaurant ook een
dagbesteding voor jongeren
met een handicap op te zetten.
Exploitant Joost de Jong: “Het is ons
gelukt Hof van Kronenberg weer op
de kaart te zetten als restaurant.

Voldoende cliënten krijgen voor de
dagbesteding en het opzetten van de
dagbesteding is na veel inspanning
en hulp helaas niet gelukt. Dit was
een belangrijke pijler voor de
toekomst van het bedrijf. Nu missen
we door het ontbreken van deze
pijler de voldoening, beloning en
motivatie om door te gaan en heeft
ons doen besluiten te stoppen.”

Open dag Medisch
Centrum Sevenum
Medisch Centrum Sevenum houdt op zaterdag 18 juni open dag.
Deze duurt van 11.00 tot 14.00 uur en vindt plaats op Pastoor
Vullinghsstraat 10, 12 en 14 in Sevenum.

Daar komt nu ook compensatie van
de CO2 uitstoot van het gasverbruik en
de koelingen van de winkel bij, wat
PLUS Lucassen geheel klimaatneutraal
maakt. PLUS compenseert de CO2

uitstoot met een mix van Gold Standard
certificaten uit CO2 reductieprogramma’s. Voor compensatie van de CO2
uitstoot afkomstig van het gasverbruik,
investeert PLUS in efficiënte kooktoe-

stellen voor gezinnen in Ethiopië en
India. Dat PLUS Lucassen klimaatneutraal is, is zichtbaar aan de sticker op
de winkelruit. Deze werd onlangs door
wethouder Op de Laak geplakt.

Bezoekers kunnen door het
Medisch Centrum wandelen en een
kijkje nemen achter de schermen
van de locatie in het centrum van
Sevenum. Er vinden verschillende
activiteiten plaats, waaronder druk-

meting van voeten, rug screening,
een laserdemo voor schimmelnagels,
bloeddruk meten en een houding
check. In het Medisch Centrum
Sevenum zijn verschillende zorg
verleners gevestigd.

Vwo+

Oh, zit dat zo!

Dendron organiseert
Tour de brains

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Financiering regelen
een hele klus?

De leerlingen van 3 vwo+ van het Dendron College in Horst namen op
donderdag 9 juni deel aan de Tour de brains. Ze bezochten een aantal
bedrijven in Horst aan de Maas en maakten kennis met arbeidsperspectieven in hun eigen regio.

Door: Stefan Hoeijmakers, Assistent Accountmanager MKB
Zoekt u een financiering voor de start of uitbreiding van uw bedrijf?
Dan is het fijn dat u snel weet waar u aan toe bent, zodat u tijd over
houdt voor waar u goed in bent: ondernemen.

Digitaal
Het klinkt als een hele opgave:
op zoek gaan naar de middelen om te
investeren in uw bedrijf. Maar in een
wereld waarin steeds meer online
geregeld kan worden is dit nu sneller
voor elkaar dan ooit. Alles begint met
een goed idee. En bij dit idee hoort
een plan: wat wil ik bereiken, binnen
welke tijd en hoeveel geld heb ik
daar voor nodig? Hoe ziet de markt
er uit, wie zijn mijn concurrenten
en hoe ga ik mij onderscheiden?
Wanneer u online op zoek gaat naar
een financiering zijn dit vragen waar
u een antwoord op zult moeten
hebben.
Accountant
Vindt u het lastig om zelf uw
bedrijfsplan of begroting op te

stellen? Dan kunt u uw accountant
benaderen voor hulp. Hij kan u helpen
om uw idee op papier te zetten en de
prognoses in beeld te brengen. Nieuw is
dat hij u ook kan helpen om uw verzoek
bij een bank in te dienen. U kunt zelf
een digitaal verzoek indienen en uw
accountant kan dan vanaf zijn kantoor
de gegevens aanvullen.

samen met Collin Crowdfund.
Daarnaast zijn er andere partijen
zoals de overheid, regionale investeringsfondsen of vermogende
particulieren die u ook kunnen helpen.
Kijk voor meer informatie online of
maak een afspraak met een adviseur
van uw bank. Hij of zij brengt u graag
met elkaar in contact.

Alternatief voor financieren:
crowdfunding
Bij een financiering wordt vaak
als eerste aan een bank gedacht.
Maar tegenwoordig zijn er verschillende
alternatieven. Het meest in het oog
springend is crowdfunding. Deze snel
groeiende vorm houdt in dat veel
verschillende mensen een klein bedrag
inleggen en samen een grote financiering mogelijk maken. De tegenprestatie
kan in natura zijn (levering van
producten) of in de vorm van rente.
Hierin zijn een aantal grote digitale
platforms actief. En het is betrouwbaar:
zo werkt de Rabobank bijvoorbeeld

Makkelijk
Eigenlijk is het zoeken naar een
financiering nu niet meer zo spannend.
Het is makkelijker dan ooit en binnen
een week heeft u duidelijkheid van
uw bank. Dus twijfelt u nog? Trek de
stoute schoenen aan en vraag het
online aan.

www.rabobank.nl/horstvenray

“De leerlingen krijgen zo een goed
beeld van werkomgevingen die straks
met een bepaald vakkenpakket bereikbaar zijn”, aldus het Dendron College.
Vanaf de brugklas hebben vwo-plussers
naast het gewone lesprogramma
allerlei projecten. In leerjaar 3 zijn de
activiteiten gericht op de profielkeuze.
De Tour de brains werd dit jaar voor de
derde keer georganiseerd. Het is een
fietstocht met een bedrijfsbezoek in de
ochtend, een lunch bij het Parkhotel en
een bedrijfsbezoek in de namiddag.

De leeringen gingen onder andere
op bezoek bij Kempen Communicatie,
Munckhof Groep, Dichterbij en Mertens
BV. Het project wordt op donderdag
23 juni afgesloten met een netwerkborrel voor leerlingen, ouders, docenten en bedrijven en instellingen die
gedurende het schooljaar meewerkten
aan dit project. Voorafgaand aan deze
borrel presenteren de leerlingen hun
ervaringen en verwoorden het effect
daarvan op hun afwegingen bij de
profielkeuze.
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Wat
zeg je?
In Nederland betalen we al bijna 15 jaar
met de euro. Je zou denken dat het gebruik
hiervan inmiddels helemaal ingeburgerd is.
Toch zeg ruim de helft van de inwoners uit
Horst aan de Maas nog regelmatig de euro om
te rekenen naar de gulden. Dat blijk uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Even een brood halen bij de bakker, een glas
bier bestellen op het terras of een pak koffie afrekenen bij de kassa: vaak betalen we gedachteloos die paar euro en denken we er nog niet aan
hoeveel we daar voor betaalden in het guldentijdperk. Gaat het echter om grote bedragen, dan
slaan we toch even aan het rekenen. “En ik schrik
daarbij elke keer weer hoe duur alles is geworden”, zegt deze inwoner. De overige 36 procent
heeft de gulden definitief vaarwel gezegd. “De
tijd van gulden is voorbij, het is dus onzin om

Inwonerspanel

1.672 leden

16
06

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik schrik telkens weer hoe
duur alles is geworden’
Nee
36%
Ja
64%

Reken jij bedragen
nog wel eens terug
in guldens?

vertrouw”, zegt deze persoon. “Ik ben erg bang
terug te rekenen.”
dat dit snel ook weer ’gehackt’ gaat worden en
Als het tijd is om de boodschappen af te
rekenen, dan doet 77 procent dit meestal met de dan hebben ze vrij spel om naast je tas te scannen en een bedrag af te schrijven.”
pinpas, 8 procent contant en 15 procent gebruikt
Anderen zijn wel
beide betaalmethodes
benieuwd naar coneven vaak. Gemiddeld
tactloos betalen, maar
hebben de inwoners van
‘Bij een glas bier’
hebben de mogelijkheid
Horst aan de Maas tussen
nog niet.
de 20 en 50 euro in hun
‘Vooral met grote bedragen’
portemonnee zitten.
Hoewel de mogelijkheid
TipHorstaandeMaas
‘Tijd van guldens is voorbij’
tot contactloos betalen,
is een samenwerkings
dus zonder de betaalverband tussen
pas in de automaat te
HALLO Horst aan de
steken, al even bestaat, zegt bijna driekwart dit
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
nog niet te doen. Vragen over de veiligheid van
of aanmelden voor de volgende enquête, kijk
deze manier van betalen, spelen daar voornaop www.tiphorstaandemaas.nl
melijk een rol in. “Het is nieuw dus ik moet nog
Reageren?
wennen. Ik zit nu nog in de fase dat ik het niet
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

16
06
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Bespreking Poll week 22

Het is je eigen schuld als je pincode wordt gestolen
De politie waarschuwt er regelmatig voor: pinpasfraude. Laat je niet
afleiden onder het pinnen en trap niet in de babbeltrucs want voordat je
het weet plundert iemand met jouw pas en pincode je bankrekening leeg.
Iets meer dan de helft, 53 procent, van het aantal stemmers op deze poll
vindt het je eigen schuld als je pincode wordt gestolen. Sommige mensen
lijken soms wel erg laks om te gaan met de veiligheid. Die bewaren gerust
hun pincode bij het bankpasje in de portemonnee. Dan vraag je er bijna

om, vindt 53 procent.
De overige 47 procent denkt dat je er niet altijd wat aan kunt doen.
Criminelen worden nu eenmaal steeds slimmer en weten je, zonder dat
je het in de gaten hebt, je pasje en pincode te ontfutselen. Zogenaamde
phisingmail die afkomstig lijkt van je bank, ziet er soms zo echt uit, dat je
er voordat je het in de gaten hebt toch intrapt, alle waarschuwingen ten
spijt. Er zijn altijd mensen die in die verhalen trappen.

Strengere controle op gebruik hondentoiletten
is gewenst
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Bijna elk dorp in Horst aan de Maas kent een of meerdere hondentoiletten.
Op deze plekken kunnen honden hun behoefte doen. Draait de hond op een
ander plekje binnen de bebouwde kom een drol dan is het de bedoeling dat zijn
baasje dit opruimt. Het komt echter nog regelmatig voor dat in plaats van de hondentoiletten, trapveldjes, bermen of zelfs andermans voortuinen worden gebruikt
om een hond uit te laten. De uitwerpselen worden dan niet altijd opgeruimd.
Het zou goed zijn wanneer de gemeente hier beter op zou handhaven. Hoe vies is
het wanneer je zoon of dochter wil voetballen op het grasveldje aan de overkant

van de straat en daarbij steeds in de hondenpoep trapt? Ook is het niet echt leuk
wanneer je steeds de uitwerpselen van een andere hond in je tuin vindt. Daar
mag best strenger op worden gecontroleerd.
Aan de andere kant is het ook een kwestie van sociale controle. Het is toch
een kleine moeite om een ander op zijn gedrag aan te spreken? De gemeente
en politie hebben wel wat beters te doen dan hondeneigenaars op de bon te
slingeren.
Strengere controle op gebruik hondentoiletten is gewenst. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 23) > Geen Nederland, geen EK voor mij > eens 46% oneens 54%

Crist Coppens
VLEESWARENKOOPJE
geldig t/m
zaterdag
18 juni 2016

Bij aankoop van 150 gram

keurslagerachterham

100 gram aspergesalade GRATIS

Runderstooflapjes 4 stuks €6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.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

Het Aardbeienland is verrukkelijk!
Al onze velden kleuren weer rood met Lambada, Elianny, Malling Centenary, Darselect,
Kimberly, Korona, Salsa, Musica, Vivaldi, Senga Sengana en Elsanta

Stoer
en gezon
Vaderda d
g kado
fraai in
gepak
t ma
a
ardbeie
ndje m
et
nb
aardbe ier en verse
ien € 6
,

90

Vaders, dit moeten jullie beleven!
Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

077-3970216

www.aardbeienland.nl

brandt
los!
Studie
Ontwijkend
Gedrag
Voor studenten en scholieren komen de meest stressvolle weken van het jaar er
weer aan: de toets- en tentamenweken. Op het moment
van schrijven moet ik als
eerstejaars studente
Journalistiek dan ook heel hard
studeren en mijn best doen het
enige wat mijn vakantie nog in
de weg staat te passeren,
namelijk mijn laatste tentamen. Probleem: ik ben intens
aan het soggen.
Scholieren en studenten
weten vast waar ik het over heb.
Voor anderen: soggen betekent
Studie Ontwijkend Gedrag
vertonen. Plotseling lijkt alles
wat vooral níét met mijn
opleiding te maken heeft
interessant. Ik begin vol goede
moed mijn to-do-list voor deze
tentamenweek af te werken.
Gemotiveerd begin ik aan het
maken van een samenvatting,
maar voor ik überhaupt twee
zinnen op papier heb staan, ben
ik gefascineerd kattenfilmpjes
aan het kijken. Ik check om de
twee minuten mijn Facebook
feed (nee, zo erg is mijn
iPhoneverslaving normaal
gesproken niet) en zelfs mijn
kamer opruimen lijkt opeens
relevanter dan studeren. Het
moge duidelijk zijn: ik kom niet
vooruit. Ik heb nog even, maar
ik weet nu al dat ik in de 24 uur
voor mijn tentamen nog
onmenselijk veel moet doen.
Dat ik dan midden in de nacht
nog aan het stampen ben, om
maar zo veel mogelijk dingen uit
mijn hoofd te leren. Dat ik
mezelf vervloek, omdat ik niet
eerder ben begonnen. En dat ik
– en met mij veel medestudenten – voor de zoveelste keer het
volgende vast moet stellen: al
maak ik nog zo veel planningen
en lijstjes, er is één ding dat ik in
mijn studententijd in ieder geval
niet ga leren: me houden aan
mijn planningen.
Aniek
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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GEPLUKT Berta Selten

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.

uit te proberen. Zo heb ik bijvoorbeeld
lipjes van blikjes met waslijn aan
elkaar geregen en daar een tas van
gemaakt. Ditzelfde wil ik nu proberen
met de zilverfolie die in pakken koffie
wordt gebruikt. Die scheur ik in repen
en vouw ik vervolgens samen tot
een avondtasje. Een beetje bling, ja”,
lacht Berta.

Van Brabant naar
Sevenum
Berta werd geboren in Waalre, een
klein dorp onder Eindhoven. “Ik ben
opgegroeid op een boerderij. Op mijn
negende zijn we verhuisd naar een
burgerhuis in Waalre. Ik ben de vierde
van een gezin van vijf kinderen. Ik heb
nog twee broers en twee zussen.”

Drie dochters en
een zoon

Handwerken is haar grootste passie. Ze werd vorig jaar zelfs Europees kampioen met een van haar quilten.
Deze geboren en getogen Brabantse woont inmiddels al ruim veertig jaar in Sevenum. Deze week wordt Berta
Selten (69) geplukt.
Wie de huiskamer van Berta en
haar man Toon binnenstapt kan er niet
omheen: de bewoonster van dit huis
houdt van handwerken en dat is op zijn
zachtst gezegd een understatement.

“Ik zal eens wat voorbeelden laten
zien”, zegt Berta en tovert het ene na
het andere kleed tevoorschijn. Uit een
kast haalt ze een tiental tempex bollen die omwikkeld zijn met wol en

daarna van borduurwerk zijn voorzien.
“Dat is een techniek die tamari wordt
genoemd. Ja, daar moet je wel geduld
voor hebben, maar het is makkelijk te
leren. Ik vind het leuk om iets nieuws

Schilderwerken

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken

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

Tel. 06 - 15 38 00 98

’Ik heb overal lapjes
liggen’
Het handwerken is Berta met de
paplepel ingegeven. Ook haar moeder
was voortdurend aan het breien en
borduren. “Voor iets wat je graag doet
maak je tijd”, zegt Berta. “Zo krijgen
alle kleinkinderen als ze de eerste
communie doen, een quilt van mij.
Op de bank zitten en niets doen, dat
is aan mij niet besteed. Ik heb overal
lapjes liggen, gooi ook niets weg.”
Vorig jaar nam Berta deel aan de
Europese Quilt kampioenschappen in
Maastricht. Daar werd zij met haar quilt
getiteld Oost ontmoet West, kampioen
in haar klasse. Het kleed werd
vervolgens nog onder meer in Moskou
tentoongesteld en hangt nu in de hal
van de boerderij. Het patroon is deels
geïnspireerd op dat van tentenmakers
uit Caïro en een antieke tegel in het
huis. “Het patroon heb ik helemaal zelf
uitgedokterd en alles is met de hand
gedaan.”
Hoewel Berta handwerken haar
grootste passie noemt, maakt ze ook
nog wel tijd voor andere hobby’s.
Zo staat er in een kast een verzameling vingerhoedjes en vergezelt ze
haar man Toon zo nu en dan tijdens
zijn hobby vogelspotten. “Laatst zijn
we met de vogelvereniging naar Polen
geweest. Dan heb ik mijn handwerk
wel bij me, ja. Lezen doe ik ook, maar
dan vooral patronen. Ach, met alles wat
ik nog wil doen in mijn leven, moet ik
wel 200 jaar oud worden.”

PUZZEL

Sudoku

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.

Aan de Drift organiseert i.s.m.
Martien Janssen en John Aben:

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

Nachtvlinders in het spotlicht,
zaterdag 18 juni 22:00 – 01:00 uur

Wist u dat er meer dan 2400 nachtvlinders
bekend zijn in Nederland en dat de grote
nachtvlinder is onderverdeeld in 17 families?

7

www.aandedrift.nl
/AandeDrift

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

9
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 Kom op zaterdagavond nachtvlinders
bewonderen en misschien zitten er wel spanners,
nachtpauwogen of uilen op het vangdoek.
 Breng fototoestel mee en bestel vooral goed weer!
 Aan de Drift is deze gehele avond open
Aan de Drift
Lorbaan 9A
5966 PG America

30 jaar ervaring

Begin jaren 70 verhuisde Berta
met haar man Toon en de oudste twee
kinderen van Brabant naar Sevenum.
Daar namen ze een bloemenkas aan
de Boswachtersweg over en gingen
wonen in de uit 1906 stammende
boerderij aan de overzijde van de weg.
Daar werden hun jongste twee kinderen geboren. In totaal telt het gezin
drie dochters en een zoon en heeft het
echtpaar inmiddels negen kleinkinderen. Na acht jaar stopten ze noodgedwongen met het bedrijf. “We kochten
het bedrijf vlak voor de oliecrisis.
De kas werd verwarmd met olie en
binnen een paar maanden dat we
eigenaar werden verdubbelde de prijs.
Na een jaar of acht moesten we de kas
verbouwen, maar dat lukte financieel
niet.” Berta werkte vervolgens nog
17 jaar in een komkommerkas en is
negen jaar geleden met de vut gegaan.
Hoewel ze intussen al ruim veertig
jaar in Limburg woont, wordt ze toch

nog steeds als een Brabantse gezien.
“Vooral in de beginjaren merkten
we dat en was het soms moeilijk om
contact te leggen. Maar in de loop der
jaren hebben we steeds meer mensen
leren kennen. Onze kinderen wonen
hier nu ook in de buurt en praten het
Sevenums dialect.”
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

1

6
9

8
5

7

2

3

1

4

2

7

6

9

8

5

9

5

6

3

8

1

7

4

2

2

7

8

5

9

4

3

1

6

6

3

7

4

2

9

8

5

1

4

8

5

6

1

3

2

9

7

1

9

2

7

5

8

6

3

4

7

2

1

8

3

5

4

6

9

5

6

3

9

4

7

1

2

8

8

4

9

1

6

2

5

7

3

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
16 juni 2016

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Info-avond 29 juni 2016

Burgerhulpverlening
Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas heeft samen met AmbulanceZorg Limburg-Noord een
netwerk voor burgerhulpverlening opgezet. Vrijwilligers in het netwerk worden bij melding
van een circulatiestilstand gealarmeerd met een sms. Om burgers van de gemeente
Horst aan de Maas, maar ook mensen die niet in Horst aan de Maas wonen, maar hier wel
werkzaam zijn, de kans te geven zich te laten informeren en eventueel als vrijwilliger op te
geven voor het project, wordt een informatie-avond georganiseerd. Deze info-avond vindt
plaats op 29 juni a.s. om 20.00 in Zaal Debije in Hegelsom.
Vrijwilligers
De gemeente is altijd op zoek naar vrijwilligers
voor het netwerk van Burger Hulpverlening
Horst aan de Maas. Bent u in het bezit van een
geldig reanimatiediploma of een AED-diploma?
Of bent u van plan een dergelijk diploma te
halen? Geef u dan op voor het netwerk.
Dit kan via de website
www.burgerhulpverleninglimburg.nl.
Oproep via sms
Wanneer een melding van een (mogelijke)
reanimatie binnenkomt, ontvangt u als
vrijwilliger een oproep via de sms. Er zijn
2 groepen waar u bij kunt horen. Eén groep
ontvangt een sms om de basale reanimatie op
te starten. De andere groep krijgt de oproep
om een nabije AED op te halen. Op deze
manier gaat er minder kostbare tijd verloren
en kunnen we meer mensenlevens redden.
Hiervoor hebben we wel een dekkend netwerk
van burgerhulpverleners en AED’s nodig.

Militaire
Oefening
Op 22 en 23 juni 2016 vindt er een militaire
oefening plaats in onze gemeente.

Informatieavond
Op 29 juni aanstaande is er een informatieavond voor mensen die geïnteresseerd
zijn om deel te nemen aan het netwerk.
Tijdens deze informatieavond krijgt u
informatie over de burgerhulpverlening,
hoe u zich kunt aanmelden en wat
er van u wordt verwacht. Wilt u een
reanimatiecursus volgen? Geef dat aan
tijdens de informatieavond. De avond
start om 20.00 uur in Zaal Debije,
Pastoor Debijestraat 6 in Hegelsom.
Op de website van burgerhulpverlening
Limburg vindt u meer informatie en kunt u
zich ook opgeven voor de avond.

Gereedschap en metaal,
wij jatten het allemaal
Onder deze slogan gaat de politie de
komende tijd meer controleren in het
buitengebied van de gemeenten Horst
aan de Maas en Peel en Maas. Diefstal uit
schuren, loodsen en spullen die onbeheerd
op erven staan komt helaas steeds meer
voor. Met een bestelwagen rijden deze
criminelen brutaal een erf op. Als ze
door de bewoners worden aangesproken
gebruiken ze vaak een smoes, maar in de
praktijk blijkt dat ze in veel gevallen niet
worden opgemerkt. Hun buit bestaat dan
uit werktuigen, gereedschap en metalen.
Vaak betreft het zitmaaiers, elektrisch
gereedschap, sproeikoppen enzovoort.

De politie gaat daarom extra controleren, ook
op de erven. Ze gaat zo mogelijk in gesprek
met de bewoners / eigenaren en geeft dan
tips en advies. Als er geen bewoners worden
aangetroffen wordt er een flyer achter
gelaten. Op deze flyer wordt aangegeven dat
de politie het erf heeft gecontroleerd en of
er zo mogelijk verbeteringen kunnen worden
aangebracht om diefstal te voorkomen. Het
doel is om de alertheid te vergroten en zo
mogelijk tips te ontvangen omtrent verdachte
personen of voertuigen in het buitengebied.
U kunt verdachte situaties melden via het
telefoonnummer 0900 - 8844.

Dus:
Kunt u reanimeren, of wilt u dat leren, én wilt u
graag helpen als iemand een circulatiestilstand
heeft? Meldt u dan aan als vrijwilliger
bij Burgerhulpverlening en kom naar de
informatieavond op 29 juni.

Aan de oefening nemen 30 personen en
13 militaire wielvoertuigen deel. Er wordt
geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.
De oefening houdt in dat er opstellingen
ingenomen worden t.b.v. de luchtverdediging
en het verplaatsen van militaire voertuigen
op bestaande wegen en paden. Het normale
verkeer zal niet gehinderd worden.

Vouchers voor verenigingen
met een bijzonder initiatief
Verenigingen en stichtingen die, naast hun reguliere activiteiten, een bijzonder project of extra
activiteit willen uitvoeren, kunnen weer een voucher aanvragen. Met ingang van 1 juli gaat de
derde fase in van deze innovatieve proef. De voucher vertegenwoordigt een bedrag van € 500.
De regels zijn simpel: elke vereniging kan één of twee vouchers aanvragen, zolang het gaat om een
maatschappelijk project náást de normale activiteiten. Per project, één voucher. Er is voor de laatste
fase in totaal ongeveer € 65.000 beschikbaar en op = op.
Op www.horstaandemaas.nl/vouchers kunt u tot 1 december 2016 een aanvraag indienen.

Bekendmakingen
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.
America
Kabroekstraat 10 en 12
Broekhuizen
Hoogstraat-Looistraat
Genenberg 28
Evertsoord
Helenaveenseweg 34

Horst
Dr. van de Meerendonkstraat 12
Fruitweg ongenummerd
Dorperdijk ongenummerd
Sevenum
Gelderdijk 30
Horsterweg 64
Hazenhorstweg 9

Venlo
Bedrijventerrein Trade Port
Noord Venlo Nota Industrielawaai Trade Port Noord
en Trade Port West (niet
gezoneerd deel) en de Nota
Omgevingsveiligheid Klaver 4,
Railterminal en Spoorse Aanpassingen.

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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Masterplan Wonen Horst aan de Maas
In de raadsvergadering van dinsdag 14 juni is het Masterplan Wonen
Horst aan de Maas vastgesteld. Dit plan is een doorvertaling van de
regionale structuurvisie wonen Noord Limburg (april 2016 vastgesteld).
Het college heeft goed geluisterd
naar de inbreng van alle betrokken
partijen en daar een goede doorvertaling van gemaakt. Wij zien dit
Masterplan Wonen als een mooi voorbeeld van hoe we samen tot kaders
kunnen komen. De afspraken over stimuleringsmaatregelen in dit plan zijn
als volgt: koopsubsidie voor nieuwe

starterswoningen wordt beëindigd;
advies voor starters voor het toekomstbestendig maken van een bestaande
woning; subsidie voor starters verduurzamen bestaande woning; koopsubsidie ‘nul op de meter’ woningen;
geliberaliseerde markthuurinitiatieven
van particuliere partijen faciliteren;
bewustwording creëren toekomstbe-

stendigheid van particulier woningbezit;
stimuleringsmaatregel voor tijdelijke
huurwoning. De starterslening (voor
nieuwe en bestaande woningen) valt
buiten dit Masterplan Wonen en blijft
gewoon van toepassing. Naast de
inbreng van de betrokken partijen zijn
de Etil cijfers een belangrijk uitgangspunt voor dit plan. Tot 2030 groeit het
aantal huishoudens. Na 2030 zal het
aantal huishoudens afnemen en daar
moeten we rekening mee houden, zonder dat de huidige inwoners (zeker ook

starters) last hebben van een tekort
aan passende woonruimte. Waar wij
als CDA voor staan is (ver)bouwen naar
behoefte en realiseren van sociale huur
in de kernen van Horst aan de Maas.
De nieuwe stimuleringsmaatregelen
sluiten aan op de behoefte, spelen in
op duurzaamheid en zijn toekomstgericht. Heeft u vragen of opmerkingen
over het Masterplan wonen? Neem dan
gerust contact met mij op.
Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas

Nationaal Zorgfonds
De SP Horst aan de Maas sluit zich aan bij de landelijke actie voor een
Nationaal Zorgfonds. Dit is een initiatief van de Socialistische Partij en een
brede maatschappelijke coalitie van mensen die zich uitspreken voor een
beter zorgstelsel.
De zorg moet voor en van
iedereen zijn. Van de bevolking en
de zorgverleners. Ook de SP Horst

aan de Maas sluit zich aan bij deze landelijke actie en hoopt dat vele anderen
ook met ons gaan samenwerken.

De SP gaat ruim 7.000 kranten
verspreiden en steun organiseren voor
deze campagne: huis aan huis, op het
marktplein, bij winkels. De samenwerking wordt gezocht met betrokkenen en
de professionals die elke dag in de zorg
werken. De SP vindt dat het tijd is voor
een Nationaal Zorgfonds. Zonder onno-

Met ingang van 1 september 2016 ontstaat binnen Kinderopvang ’t Nest
de vacature van:

Zorgcoördinator m/v
(20 u/week, voor onbepaalde tijd)

Kinderopvang ’t Nest. Kinderopvang ‘t Nest biedt op verschillende locaties
in de Gemeente Horst aan de Maas Dagopvang, Peuterprogramma en
Buiten- en Tussenschoolse opvang aan.

Wat zijn de taken van de
zorgcoördinator?

Naast opvang biedt ‘t Nest ook extra
begeleiding aan kinderen met een specifieke zorgvraag. Deze extra begeleiding
en zorg wordt door diverse professionals (vaak ook uit andere organisaties)
geleverd en behoeft daardoor de nodige
inhoudelijk afstemming en coördinatie.
Uitgangspunt van de zorgcoördinatie
is dat deze zo vroeg mogelijk wordt
ingezet bij het vermoeden van eventuele
problemen. De zorgcoördinator is de
‘spin in het web’ rond de zorg om de kinderen. Ze coördineert, stuurt, begeleidt
en weet alle disciplines te motiveren en
te stimuleren tot de best mogelijke zorg
voor het kind. Ze stelt zorgplannen op
en fungeert als contactpersoon voor de
ouders en de organisatie. De verantwoordelijke zorgcoördinator beoordeelt,
in overleg met de ouders of, en zo ja,
welke maatregelen uitgevoerd moeten
worden om de risico’s van het jonge
kind te beperken. Op grond hiervan
is een takenpakket opgesteld voor de
functie zorgcoördinator.

• inzicht heeft in het verloop van hulpverleningsprocessen;
• mensen kan enthousiasmeren en
motiveren;
• indien noodzakelijk contact met het
kind zijn ouders en/of verzorgers
opneemt om het
• hulpverleningstraject op gang te brengen en verbindend kan werken;
• flexibel inzetbaar voor wat betreft
werktijden.

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

Salariëring:

Functieschaal 8, CAO Kinderopvang.
Ben je geïnteresseerd en denk je dat
deze dynamische functie iets voor jou
is, schrijf dan vóór 25 juni 2016 een
sollicitatiebrief naar Gerryan Huijs:
gerryan.huijs@kinderopvanghetnest.nl
Neem voor meer informatie contact
op met Karin van der Coelen:
06 - 418 565 06

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

leidt er toe dat steeds meer mensen
afzien van noodzakelijke zorg, omdat
ze die niet kunnen betalen. Huisartsen
luiden hierover al jaren de noodklok,
maar het eigen risico blijft maar stijgen. Een boete dus op ziek zijn.
Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas

Spurkt 1
5804 AR Venray
www.oliver-tolas.com
Oliver-Tolas Healthcare Packaging BV, gevestigd in Venray, levert op maat
gemaakte steriliseerbare verpakkingen voor de medische- en farmaceutische
industrie. Wij maken deel uit van een gezond en sterk groeiend bedrijf dat
vanuit vestigingen op drie continenten veeleisende klanten bedient met
innovatieve produkten. Wereldwijd zijn we één van de marktleiders in deze
branche. Zie voor meer informatie over Oliver-Tolas Healthcare Packaging
onze site www.oliver-tolas.com

Wegens groei zijn wij op zoek naar:

EEN HULPDRUKKER VOOR
ONZE FLEXO AFDELING
In deze functie houd je je onder meer bezig met de aan- en afvoer van
productiemiddelen, reinigen van de machine en machineonderdelen.
Eventueel kun je in de toekomst doorgroeien naar de functie van Flexo drukker.
Enkele jaren ervaring in de grafische industrie is een pre, je bent fulltime
beschikbaar en bereid te werken in ploegendienst.

EEN OFFSETDRUKKER

Je bent verantwoordelijk voor het bedrukken en stansen van verschillende
materialen op een 2-kleuren Heidelberg Printmaster. Je hebt enkele jaren
ervaring als offsetdrukker, je bent fulltime beschikbaar en bereid te werken in
ploegendienst.
Voor beide functies zoeken we collega’s die enthousiast zijn, detailgericht,
netjes en secuur kunnen werken en initiatief nemen. In deze functies is het
belangrijk dat je leergierig bent en goed functioneert in een team.
Je bent bereid te werken in een ISO 8 cleanroom volgens vaste procedures en
werkinstructies.

De zorgcoördinator moet in
ieder geval beschikken over de
volgende kwalificaties:

Een professional met een HBO-werkniveau en denkniveau en minimaal 5 jaar
ervaring in het werkveld en die:
• een plan van aanpak kan maken;
• een bijeenkomst kan leiden van betrokken PM-er s en ouders;
• regie over het plan van aanpak kan
voeren;
• andere hulpverleners kan aanspreken
en aansturen;
• inzicht heeft in de lokale sociale kaart;

Praktijk voor
Homeopathie

dige bureaucratie en kostenverhogende
concurrentie. Zonder geldverslindende
reclame en zonder torenhoge salarissen
voor zorgdirecteuren. Wie de pech heeft
om ziek te worden, betaalt 385 euro
meer dan gezonde mensen, via het
eigen risico. Dit bedrag is de afgelopen
jaren verdubbeld. Dat is oneerlijk en

Wat bieden wij:
Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

Bij Oliver-Tolas wordt er gewerkt in een moderne, gezonde en internationale
werkomgeving.
Wij bieden je een uitdagende baan in een actief team tegen een concurrerend
salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Zo kom je met ons in contact:

Is één van deze functies precies wat je zoekt, stuur dan je reactie mét CV vóór
15 juli a.s. naar Saskia Baken, afdeling HR: sbaken@oliver-tolas.com
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Groen
In Greenport Venlo streven we naar een duurzame gebiedsontwikkeling. Maar wat is dat eigenlijk precies en hoe kan dat tot stand komen?
In de huidige praktijk gaat veel
aandacht uit naar de invulling van
bedrijfslocaties en de bestuurlijke
kant. Of de voorgenomen
verandering van het fysieke
landschap inderdaad duurzaam is,
blijft vaak buiten beschouwing.
Het zou wat ons betreft meer
moeten gaan om de vraag of de

ontwikkeling van het landschap
inderdaad de meerwaarde oplevert die
wordt beoogd. Voorbeeld is de huidige
groene zone tussen de bebouwing
van Greenport en Sevenum. Door de
uitbreiding richting de Greenportlane
wordt de huidige bestaande
groenbuffer verwijderd. Herplant heeft
inmiddels plaatsgevonden in

Maasbree. Compensatie waar het
gebied waar het groen verdwijnt
niets aan heeft. Gechargeerd
gezegd bepaalt de invulling van de
bedrijfslocaties of de bestuurders
tevreden zijn. Niet de kwaliteit
van het resultaat. Van duurzame
gebiedsontwikkeling is hier dan ook
geen sprake. Een voorbeeld hoe het
in onze ogen niet moet. Dat het ook
anders kan zien we in Sevenum.
Voorbeeld zijn de activiteiten waarop

de Groengroep in Sevenum zich richt.
Actief werken aan de ontwikkeling en
het beheer van landschap en natuur
in Sevenum is de hoofddoelstelling.
Hiermee trachten ze een bijdrage te
leveren aan een goed en duurzaam
milieu. Een nevendoelstelling is natuur
en landschap onder de aandacht
te brengen middels publicaties.
De doelstelling wordt al een aantal
jaren verwezenlijkt door projecten
uit te voeren, die vaak als voorbeeld

dienen. Om een beeld te krijgen van
de activiteiten is iedereen welkom
op de wandeling ter gelegenheid van
het 20-jarig bestaan langs diverse
projecten op zaterdag 18 juni om
18.30 uur vanuit het centrum in
Sevenum.
Benieuwd wanneer Greenport
een wandeling organiseert langs hun
gerealiseerde groenprojecten.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Sport, kansen en bedreigingen
Vanwege zorg over de gevolgen van de te verwachten krimp, zijn er,
door het college, in verschillende kernen acties gestart om te zien hoe
men, sterker dan nu, zich kan voorbereiden op de toekomst. Er wordt
verder gekeken dan alleen de (sport-)verenigingen die voor samenwerking staan. Ook wordt er over de grenzen van het eigen dorp gekeken en
samenwerking gezocht met ondernemers en instellingen.
Hiertoe zijn op diverse plaatsen
initiatieven gestart, die leiden tot
mooi plannen. Niet echt allemaal
initiatieven van onderop, maar wel
een vervolg van onderop. Mooie plan-

nen zien we al bij bijvoorbeeld de
Sportzone Horst en een soortgelijke
prima oplossing en verdere vooruitgang
in Hegelsom, waar ook met private
partijen grote mogelijkheden ontstaan.

Maar er zijn nog meer ontwikkelingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
de samenwerking tussen Meterik en
America en ongetwijfeld ook bij andere
kernen. Willen we dat geheel van
plannen goed coördineren, en de juiste
besluiten nemen in de raad, dan is het
nu van belang dat alle partijen hun
plannen, zelfs als ze nog niet voldragen
zijn, zoveel mogelijk tegelijkertijd op
één avond aan de raad presenteren.
Dat is nodig om niet door voorsprong

van één groep (getrokken door een oud
wethouder, en volledig ondersteund
door een wethouder in functie) beelden
te laten ontstaan die de basis lijken van
alle plannen en waar de anderen zich
dan alleen nog naar mogen en kunnen
voegen. Dat mag natuurlijk niet. Het is
de taak van de raad om daarom te
zorgen voor een goed proces, zeker
nu de initiatieven van ‘onderop’ zulke
mooie concepten laten zien. Die moeten we koesteren als basis, maar dan

wordt het begeleiden van het proces
en de zorg voor gelijke speelvelden
wel een extra aandachtspunt. Wij als
D66 zullen ons sterk maken voor
die gelijke kansen. Zoekt u contact?
Bel, mail, bezoek ons op Facebook, of
kom naar de bibliotheek van Horst,
waar we elke eerste zaterdag van de
maand van 11.00 tot 12.00 uur voor u
aanwezig zijn.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Autobedrijf
Ons bedrijf teelt vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen
op grotere schaal. Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de
teelt van ijsbergsla voor de versmarkt en de verwerkende
industrie. Daarnaast produceren wij diverse andere soorten
bladgewassen, spinazie, verschillende koolgewassen, suikerbieten en conservengroenten. Vanaf 2016 worden er ook diverse
soorten groenten onder glas geteeld op ons glastuinbouwbedrijf
in kassengebied Siberië.
Voor ons glastuinbouwbedrijf in Maasbree zoeken wij een fulltime:

Technisch medewerker
glastuinbouw
M/V

Als technisch medewerker ben je verantwoordelijk voor preventief en
periodiek onderhoud van machines en installaties. Je werkt onder
andere met sorteer- en verpakkingsmachines, teeltgotensysteem en
andere leidingsystemen. Bij storingen treed je adequaat op en los
je deze snel en vakkundig op. Je bent nauw betrokken bij de (teelt)
technische aspecten op het bedrijf. Kortom een zeer gevarieerde
uitdagende functie waarbij teeltkennis, technische kennis van
installaties je prima liggen.
Wij vragen:
• kennis en ervaring in het telen van groenten en/of verwerken
van AGF producten;
• tenminste MBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur door een
vakopleiding in de techniek i.c.m. relevante werkervaring;
• technisch inzicht;
• flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit. Kunnen werken met verschoven
diensten;
• sociaal en communicatief vaardig;
• zelfstandige en proactieve instelling.
Wij bieden:
een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende
organisatie en in een professioneel teamverband.
Prima salaris en arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren:
Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief naar: personeel@
groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

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

tel. 06-24192401
Businesscentrumhorst.nl

Kantoor
ruimtes

vanaf

€ 250,00 all-in

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

LAAT JE
ZIEN

www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Samenwerking Hegelsom

Fanfareconcert in America Ontdekkings
tochten in de
Norbertuswijk
Muziekvereniging St. Caecilia America geeft op vrijdag 17 juni samen met muziekvereniging St. Hubertus
Hegelsom een fanfareconcert in de Bondszaal in America. Het concert begint om 20.00 uur.
De fanfare uit America neemt
de luisteraars mee op reis naar het
middelpunt van de aarde, waarna de
bezoekers worden meegenomen naar
het mooie Noorwegen door de fanfare
uit Hegelsom.
Beide fanfares brengen op
dit concert, als een echte try-out,
de werken ten gehore die op het

Peeltoernooi beoordeeld zullen worden
door een deskundige jury. Daarnaast
neemt muziekvereniging St. Hubertus
Hegelsom dit jaar deel aan het
Limburgs Bondsconcours.

Concourswerken
Muziekvereniging St. Caecilia
America, onder leiding van Frank

Steeghs, brengt Gaillarde, Poème
Symphonique van Rob Goorhuis en
Voyage au centre de la terre van Harrie
Janssen ten gehore. Muziekvereniging
St. Hubertus Hegelsom, onder leiding
van Bart Partouns, laat onder andere
haar concourswerken Mästare alle söka
dig van Rob Goorhuis en Excalibur van
Jan van der Roost horen.

Provinciale mededeling
Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg
m.e.r. beoordelingsbesluiten dijkverbetering Grubbenvorst en Lottum
Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat:
- op 27 november 2015 het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei bij
Gedeputeerde Staten een m.e.r. beoordelingsnotitie heeft ingediend voor het project
dijkverbetering Lottum, dat uit deze notitie blijkt dat dit project geen belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu heeft en dat op basis daarvan Gedeputeerde Staten hebben
besloten dat er voor dit project geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden
uitgevoerd;
- op 26 april 2016 het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei bij
Gedeputeerde Staten een m.e.r. beoordelingsnotitie heeft ingediend voor het project
dijkverbetering Grubbenvorst, dat uit deze notitie blijkt dat dit project geen belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu heeft en dat op basis daarvan Gedeputeerde Staten
hebben besloten dat er voor dit project geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te
worden uitgevoerd.
Inzage
Deze m.e.r. beoordelingsbesluiten en de bijbehorende stukken liggen
ter inzage met ingang van 16 juni 2016 tot en met 27 juli 2016:
- in het gemeentehuis van Horst, Wilhelminaplein 6, 5961 ES te Horst,
op de aldaar gebruikelijke wijze;
- ten kantore van het Waterschap Peel en Maasvallei, Drie Decembersingel 46,
5921 AC te Venlo-Blerick, op de aldaar gebruikelijke wijze, tijdens kantooruren.
- bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht,
tijdens kantooruren.
Deze besluiten en bijbehorende stukken worden gedurende de inzagetermijn ook
gepubliceerd op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl (klik op Actueel
en vervolgens op Bekendmakingen).
Rechtsbescherming
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van
de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk
is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van de voor te bereiden besluiten (projectplan
en benodigde vergunningen) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Indien u
rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u uw bezwaarschrift binnen zes weken na
de bekendmaking indienen bij Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en
Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Voor meer informatie verwijzen
wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op de button ‘e-loket’.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of
de heer M. Brauers, tel. (043) 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl
Meer informatie op: www.limburg.nl/Actueel/Bekendmakingen/2016
NAT 2/24/16

In de Norbertuswijk kan iedereen op ontdekkingstocht door de wijk.
Op dinsdag 21 juni wordt zo’n ontdekkingstocht georganiseerd in
samenwerking met basisschool de Twister, het wijkcomité en kinderopvang ’t Nest.
De eerste twee ontdekkingstochten vonden al plaats. Op initiatief van
Tanja Cuppen en Irene Janssen ging
een groep wijkbewoners samen aan
de slag met de school, het wijkcomité
en de kinderopvang om iets leuks
te organiseren in de middagen na
school. Het nieuwe rooster, waarbij
kinderen allemaal overblijven en ze
daardoor een uur eerder uit zijn, geeft
ruimte om in de middag eens iets
extra’s te doen. Bovendien huizen de
school en het wijkcomité nu samen
in de oude kerk en ook dat levert een
ontmoetingsplek op.

“Dat de ontdekkingstochten zo
goed uitpakten is voor ons echt een
teken dat er behoefte is aan ontmoeting en samen dingen doen tussen
jong en oud,” zegt Tanja Cuppen.
Als het aan de initiatiefnemers ligt,
volgen er nog vele mooie middagactiviteiten voor jong en oud in de
Norbertuswijk.
Deelnemers voor de ontdekkingstocht op dinsdagmiddag 21 juni
tussen 14.30 en 16.00 uur kunnen
zich aanmelden via
www.norbertuswijk.nl/ontdekkingstochten

Modelvliegclub Apollo ’68

Vaderdag
vliegen

Modelvliegclub Apollo ’68 uit Horst organiseert op zondag 19 juni het
Vaderdagvliegen. Het evenement begint om 13.00 uur en duurt tot
17.00 uur en vindt plaatst op het terrein van modelvliegclub Apollo ’68.
Deze dag kunnen vaders met hun gezin kennis komen nemen van het
modelvliegen.
Wie zelf eens wil proberen een
modelvliegtuig te besturen, kan
onder begeleiding ervaren wat het is.
De club heeft gezorgd voor een aantal
instructietoestellen en instructeurs.
De instructeurs kunnen de gezinnen deze dag wat vertellen over het
modelvliegen en over de club. Ook is
er een vliegsimulator beschikbaar
voor wie het vliegen wil ervaren maar
het wellicht nog niet aandurft met

een echt toestel. Daarnaast staan
diverse modellen op het veld, zo zijn
er verschillende mogelijkheden binnen de sport te zien.
Naast modelvliegclub Apollo’68
organiseren ook andere verenigingen die aangesloten zijn bij de
Federatie Limburgse RC Vliegers het
Vaderdagvliegen. Voor meer informatie kijk op www.mvc-apollo68.nl of
www.modelvliegers.nl

Nieuwe digitale
vrijwilligersbank
Wethouders Birgit op de Laak en Ger van Rensch van Horst aan de
Maas lanceren op dinsdag 28 juni de nieuwe digitale vrijwilligersbank
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl Op de weekmarkt in Horst is de
talentenbank met een marktkraam aanwezig en de wethouders stellen
zich die dag beschikbaar als vrijwilliger.
De digitale vrijwilligersbank
verbindt vrijwilligers en hulpvragers bij
de nieuwe online ontmoetingsplaats.
Elke inwoner kan op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl een vrijwilliger
om hulp of ondersteuning vragen.
Deze hulpvragen kunnen uiteenlopen
van hulp bij vervoer, gezelschap en
een kopje koffie tot begeleiding van
een kind met een beperking bij een
voetbalvereniging. Het is daarnaast
ook mogelijk om een eigen talent aan
te bieden aan een ander. Volgens wet-

houder Birgit op de Laak past de talentenbank perfect bij de Horster samenleving. “In de gemeente Horst aan de
Maas willen we dat iedereen mee kan
blijven doen. Soms hebben mensen,
maar ook organisaties en verenigingen
daar hulp bij nodig. We weten dat er,
naast familie en vrienden, ontzettend veel mensen in de dorpen en
wijken bereid zijn om hulp te bieden.”
De talentenbank is ontstaan in samenwerking tussen gemeente Horst aan de
Maas en Synthese.

16
06

sport 17

PERFECT FINISH BV

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

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• 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

Beachvolleybal in Meerlo
In Meerlo vond op zondag 12 juni het Camping ’t Karrewiel Beachvolleybal Toernooi voor de jeugd
plaats. Het toernooi, georganiseerd door volleybalvereniging Set Up uit Meerlo, was bedoeld voor
jeugdspelers van niveau 1 tot en met niveau 6 en voor jongens en meisjes C en B. De toernooien
vonden plaats op twaalf velden. Eerder dit jaar organiseerde de club ook een beachvolleybaltoernooi
voor bedrijven en een open beachvolleybaltoernooi.

Minioren presteren
op Regiokampioenschap

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945

Door: zwemvereniging HZPC Horst
In Blerick werden zaterdag 11 en zondag 12 juni de Regionale Miniorenfinales gezwommen. Dit zijn de Limburgse kampioenschappen voor zwemmers en zwemsters van 8 tot en met 12 jaar oud. HZPC was aanwezig met vier
jongens en vier meisjes, die werden begeleid door hun trainers Alice Janssen en Hensly Vlijt.

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

* Gedurende de maand juni. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

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

Zoals gebruikelijk bij een Limburgs
kampioenschap werden er ook medailles
uitgereikt. De HZPC’ers verzamelden er
in totaal vijftien stuks. Cas Verstegen en
Tijn van Kuijk, allebei uitkomend in de
categorie jaargang 2005, behaalden elk
vijf medailles. Elke afstand die zij zwommen was het raak. Voor Cas was er goud
op de 50 meter vlinderslag en 200 meter
wisselslag en zilver op 100 meter
vrijeslag, rugslag en schoolslag. Voor Tijn
was er goud op de 100 meter rugslag.
Hij behaalde zilver op de 50 meter
vlinderslag en 200 meter wisselslag en
brons was er op de 100 meter vrijeslag
en 100 meter schoolslag.
Ook Lars Hagens, Isis van Kuijk en

Danee Verstegen behaalden één of
meerdere medailles. Lars (jaargang
2006) werd derde op de 100 meter
rugslag en 100 meter schoolslag.
Isis (jaargang 2007) behaalde brons
op de 100 meter vrijeslag en Danee
(jaargang 2006) veroverde brons op
de 100 meter rugslag en zilver op
de 50 meter vlinderslag. De meeste
medailles werden behaald dankzij
mooie persoonlijke records.
De overige zwemmers, Naomi
Brouwers, Noud van Stipdonk en Ilse
Versteegen behaalden geen medaille,
maar zwommen wel persoonlijke
records. De grootste verbetering
kwam op naam van Ilse. Zij zwom op

de 50 meter vlinderslag een pr van
7 seconden. Ook Naomi deed het goed
op deze afstand, zij verbeterde haar
oude persoonlijke record met 3 seconden. Noud kwam één keer in actie, op
de 100 meter wisselslag, en zwom daar
een dik pr van maar liefst 13 seconden.
Tijdens deze regiokampioenschappen konden tevens richttijden voor de
nationale kampioenschappen gezwommen worden. De nationale kampioenschappen worden zondag 3 juli
gezwommen in Dordrecht. Tijn, Cas,
Danee en Lars hebben elk één of meerdere richttijden behaald. Binnenkort
wordt duidelijk of zij in actie mogen
komen.

METERIKSEWEG 66, HORST
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Drie dan-dragers
Budoclub Horst
Door: Budoclub Horst
Bij Budoclub Horst hebben in het weekend van zaterdag 11 en zondag
12 juni drie leden een dan-graad gekregen.

De aftrap werd gedaan door
Mathieu Ebbing met zijn partner Jo
Knoops. Mathieu mocht zijn laatste
deel laten zien voor zijn 1e dan jiujitsu. Trainer Ger Hegger vond het een
geslaagd examen. Daarna was Vito
Smedts met partner Luuk Zanders aan
bod voor de 1e dan judo. De jury was
snel overtuigd door het overtuigende
optreden van Vito met zijn partner.
Na de pauze kwam Luuk Zanders

zelf in actie met partner Patrick
Mooren. Luuk had de 2e dan judo ten
doel gesteld en dat werd ook bekroond
met een diploma. Beide kandidaten
werden getraind en begeleid door Jan
Peters. “Het behalen van een dangraad
getuigd van inzet, doorzettingsvermogen en wilskracht van de kandidaten.
Van de trainers vraagt dit ook veel tijd
en energie. Daarom slaagt zowel kandidaat als trainer”, aldus Budoclub Horst.

Meiden B1 Kampioen
Door: HCH Horst
Het team meiden B1 van hockeyvereniging HCH uit Horst is afgelopen seizoen kampioen geworden.
De kampioenswedstrijd was 30 mei en de meiden zijn ongeslagen kampioen geworden. Tijdens de
beslissende wedstrijd won de B1 met 9-1 van de nummer twee. “Het seizoen is positief verlopen en het
was vooral een gezellig seizoen”, aldus het team.

Provinciale mededeling

MULDERS BV

Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg

aannemingsbedrijf wellerlooi

Inspraak ontwerp-projectplannen, ontwerp-omgevingsvergunningen,
ontwerp-leggerwijzigingen en m.e.r. beoordelingsbesluiten dijkverbetering
Grubbenvorst en Lottum

Voor al uw
bouwwerkzaamheden!

& kunststof kozijnen

Meer informatie op: www.limburg.nl/Actueel/
Bekendmakingen/2016

T (0478) 5 018 97
info@mulderswellerlooi.com

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

NAT 1/24/16

www.mulderswellerlooi.nl

19 juni
MEGA
ROMMELMARKT

Vitametik®-de manuele methode
bij gespannen spieren en pijn.
Voorbeelden:
• Stijve nekspieren
• Hoofdpijn/migraine
• Schouder/armklachten • Hernia
• Rugklachten/spit
• Knie-en heupklacht

Carbootsale Horst

Vitametik® vervangt niet de behandeling van een arts of andere
therapeut. Lopende medische behandelingen moeten worden
voortgezet en niet worden uitgesteld of achterwege gelaten.

www.vitametik-stoecklein.nl

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

*
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www.carbootsalehorst.nl
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Met 10 weken lang
diverse acties en op zaterdagen
extra spetterende acties

Deelnemen markt zie:

P
LO

WIJ VIEREN ONS
10-JARIG JUBILEUM!

Tel. 077 366 22 81

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

25%
KORTING
ZOMERCOLLECTIE
OP DE

*tenzij anders aangegeven

Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

HANSEN
VENRAY

0478-550990

*

info@autobedrijfhansen.nl
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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

Gijs Hesp
13 jaar
Horst
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Het nummer Sweet Home Alabama
heb ik vaak geluisterd. Ik hoorde het
voor het eerst toen ik een spelletje aan
het spelen was. Diezelfde dag draaide
mijn vader het toevallig in de auto
toen we boodschappen gingen doen.
Normaal houd ik meer van muziek
van nu, maar toch vind ik dit liedje erg
leuk. Ik zet het soms op als ik game of
voetbal.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Er is niet een specifieke plek waar
ik heen zou gaan. Ik zou gewoon
door Nederland gaan rijden en bij
een hotel aan de weg overnachten
en ontbijten en daarna weer verder
rijden. Meestal gaan mensen naar een
warm land op vakantie, zoals Turkije of
Spanje, maar ik vind het ook leuk om
van alles in Nederland te zien. Het lijkt
me gezellig om dat samen met een

vriend te doen. Of met mijn vader, hij
zou dat denk ik ook wel leuk vinden.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Als ik ongeveer 25 jaar ben, zou ik met
vrienden een boot willen huren en
dan gewoon ergens heen gaan varen.
Zonder te weten waarheen. Dat is best
avontuurlijk en spannend, maar het lijkt
me wel leuk om achteraf te kunnen
zeggen dat je het toch hebt gedaan.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik met mijn vader naar een
voetbalwedstrijd willen gaan van een
leuke club, waar je normaal niet zo
snel naar toe zou gaan. Bijvoorbeeld
die dag naar Barcelona vliegen en daar
naar een voetbalwedstrijd gaan kijken.
Mijn lievelingsclub in Nederland is Ajax
en van het buitenland Bayern München,
want daar speelt mijn favoriete voetballer Robert Lewandowski in.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag voetbalwedstrijden willen
leren te becommentariëren. Het lijkt

jongeren 19

aan
Gijs Hesp

me leuk om dat bijvoorbeeld voor
Nederland te doen en dan helemaal blij
te kunnen zijn als iemand scoort.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Lewandowski, want ik vind hem een
hele goede voetballer en ik zou wel
willen weten hoe hij in het echt is.
Ik zou hem dan vragen of hij een soort
ritueel heeft dat hij voor elke wedstrijd
doet.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Op vakantie dan zijn we vaak best wel
dicht bij het strand en dan vind ik het
eng om tussen vissen te zwemmen in
de zee. Ik vind het naar als ze langs me
zwemmen of tegen me aan. Ik weet
niet echt waar die angst vandaan komt,
maar ik zou het graag willen overwinnen.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Dan zou ik een vlieg willen zijn, want
dan ben je lekker lui, je kunt op veel
plekken komen en overal naartoe gaan.
Het lijkt me leuk om allemaal huizen

van binnen te kunnen zien en op hele
kleine plekjes te kunnen kijken.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Gewoon als een man, vrouw, kinderen,
een mooie auto en een niet al te groot,
normaal huis. Wat ik later wil worden,
weet ik nog niet. Wel wil ik in een dorp
wonen, dat lijkt me fijner dan een stad.
In een dorp heb je meer winkels.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Dan zou ik naar Parijs gaan en helemaal bovenin de Eiffeltoren het vragen,
want Parijs is natuurlijk de stad van de
liefde. En je zit in de Eiffeltoren heel
hoog, dus kijk je over heel Parijs heen.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Sjuul Kleuskens is mijn beste vriend,
want ik kan altijd op hem rekenen.
Ik heb ook nog veel andere vrienden,
maar hem ken ik het langst. We zaten
al bij elkaar in de klas toen we heel
klein waren. Nu ik op het Dendron
College zit, spreken we niet meer veel
af. Maar als we afspreken, gaan we
meestal voetballen of gamen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Dan zou ik iets nemen op mijn arm
wat te maken heeft met een familielid.
Als je het bijvoorbeeld voor je vriendin
zou doen en het gaat daarna uit, dan
staat het voor altijd op je arm. Maar
een familielid heb je voor altijd, dus
dan maakt dat niet uit.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou heel graag kunnen gedachtenlezen. Als iemand bijvoorbeeld doof is en
niet kan praten, dan kun je gewoon iets
aan hem vragen en begrijpen wat hij
zou willen antwoorden.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Als ik een zwerver was, dan zou ik
mijn laatste 50 euro besteden aan
iets zachts. Dan kun je het als kussen
gebruiken als je gaat slapen en het is
handig als je het koud hebt. Ook zou
ik een bouwzeil aanschaffen, zodat je
droog blijft als het gaat regenen.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Gisteren werd mijn zus 16 jaar en stond
ik best laat op. Vandaag wilde ik dat
anders doen, dus stond ik vroeg op.
Ik wilde gaan voetballen, maar toen
begon het te regenen. Dus ging ik maar
video’s kijken op YouTube.

OP VAKANTIE?
Krantenbezorgers gezocht in
America, Horst, Lottum & Melderslo!
● Meerdere wijken vrij, altijd wel ééntje in de buurt

DE barbecuespecialist
DE barbecuespecialist
van de regio

van de regio

● Verdiensten tussen de € 165,- en € 180,- per maand,
ong. een uurtje werk per dag

Meld je aan op

BEZORGDEKRANT.NL

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

Verraden
Afgelopen vrijdag is het EK
begonnen. Waar in voorgaande
jaren de spanning in Nederland
te snijden was rondom het EK
en het WK, hangen we nu
allemaal lusteloos op de bank.
Nederland doet helaas niet
mee.
Al heeft niet iedereen dit
door. Afgelopen week circuleerde er een filmpje op het
internet waarin buitenlanders
werd gevraagd hoe zij de kansen
van het Nederlands elftal
schatten op het EK van dit jaar.
Reacties als ‘zij gaan gegarandeerd winnen’ en ‘Robben is dé
sterspeler van dit EK’ kwamen
voorbij. Ik heb heel hard
gelachen om dit filmpje, maar
diep van binnen huilde ik
natuurlijk ook wel. Wat een
ramp. Nederland niet aanwezig
bij het EK. Een enorme tegenslag
voor voetbalfans, maar al
helemaal voor de horeca. Zij zien
hun winst namelijk als sneeuw
voor de zon verdwijnen.
Twee jaar geleden vond het
WK plaats. Een evenement dat
niet veel Nederlanders zijn
vergeten (mocht dat bij jou wel
zo zijn: schaam je diep). In Horst
stond het hele plein vol en bij
elke wedstrijd was het een groot
feest. Het bier vloeide rijk (érg
belangrijk voor de horeca) en de
confetti vloog ons om de oren bij
elk fantastisch doelpunt dat het
Nederlands elftal maakte.
Tijdens het EK van dit jaar zal het
op het plein in Horst heel anders
verlopen. Geen gefeest, bierdrinkende mensen en een juichende
menigte, maar wellicht een
minuscule groep mensen die
besluit om een ander land aan
te moedigen.
Aan dat laatste doe ik in
ieder geval niet mee.
Als Nederland niet mee doet,
dan is de pret voor mij eraf en
ga ik niet als trotse Nederlander
mijn land ‘verraden’. Ach, en het
is ook maar hoe je het bekijkt.
We kunnen niet winnen, maar
ook niet verliezen. En ik hoef
niet geforceerd voetbal te kijken.
Nog een voordeel!
Liefs,
Anne
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Nachtvlinderinventarisatie
in de Heere Peel
In informatie- en educatiecentrum Aan de Drift in America vindt op 18 juni een nachtvlinderinventarisatie plaats. Deze
begint om 22.00 uur en duurt tot 01.00 uur.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Teeltmedewerker boomkwekerij – Vac.nr. P010218

Je voert werkzaamheden uit als snoeien, oppotten, bestellingen
klaarmaken en gewasbescherming. Ook stuur je medewerkers aan.
Je hebt een afgeronde mbo-opleiding richting tuinbouw.

De meeste mensen zijn bekend
met dagvlinders. In Nederland komen
53 soorten dagvlinders voor. Maar als je
weet dat er meer dan 2.400 nachtvlinders
zijn, dan is de nacht voor inventarisatie

veel spannender, aldus de organisatie.
Nachtvlinders zijn er in verschillende
groottes, van de kleine microvlinder tot
de grote pijlstaarten. Martien Janssen en
John Aben gaan, mits het weer goed is,

de nachtvlinders in de Heere Peel in kaart
brengen. De vlinders worden gelokt met
een felle witte lamp en een wit doek.
Als de nachtvlinders op het doek zitten
kunnen deze worden gefotografeerd.

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

Werkvoorbereider / calculator hoveniersbedrijf
Vac.nr. P010510

Naar wens van de klant werk je inrichtings- en beplantingsplannen
uit. Vervolgens verzorg je de calculatie en werkplanning. Je hebt een
mbo-diploma richting tuin, park en landschap en ervaring als hovenier.

Tractorchauffeur loonbedrijf – Vac.nr. P010273

Je voert alle tractorwerkzaamheden uit in de land- en tuinbouw. Je
hebt ervaring op de tractor, bent flexibel en kunt zelfstandig werken.

Meewerkend voorman – Vac.nr. P010124

Je werkt in de sorteer- en verpakkingshal, stuurt medewerkers aan
en beheert bestellingen, werkorders en voorraden. Je hebt affiniteit
met tuinbouw en ervaring in de logistiek.

Teeltmedewerker komkommerteelt – Vac.nr. 010422

Je verricht alle voorkomende gewas- en oogstwerkzaamheden.
Daarnaast scout je op ziektes en plagen en voer je (biologische) gewasbescherming uit. Je hebt ervaring in de functie en werkt secuur.

Dierverzorger varkenshouderij – Vac.nr. P007269

Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit in de zeugenstallen
en indien nodig spring je bij op de kraamstal of bij de vleesvarkens.
Je hebt ervaring in de varkenshouderij en bent flexibel.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Dorpentour jeugdtoneel Flink!
Jeugdtoneelvereniging Flink! uit Horst aan de Maas hield van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni
een dorpentour. Zij traden op in Horst, America en Tienray. Flink! is een samenwerking tussen toneelverenigingen uit de gemeente Horst aan de Maas. Op vrijdag 10 juni werd er gespeeld in de Niks in
Horst, op zaterdag 11 juni in de Bondszaal in America en op zondag 12 juni in het Parochiehuis Tienray.
De basisschoolgroep presenteerde het stuk Zakkenrollers, waarna de middelbare schoolgroep volgde
met De vloer op.

20-jarig jubileum Groengroep
De Groengroep Sevenum bestaat twintig jaar en viert dit op zaterdag 18 juni met onder meer een wandeling
en jubileumfeest.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

In de ochtend is er een werkdag
op de hei met aansluitend Ierse folkmuziek van Luuk en Juul. Om 18.30
uur start er vanaf De Gaper in
Sevenum een Freek in het wild-wan-

deling. Onderweg kunnen deelnemers
zien welke projecten de Groengroep
heeft gerealiseerd en zijn er opdrachten
voor de basisschooljeugd. ’s Avonds is
er een jubileumfeest met vanaf

21.00 uur optredens van de Bloeiende
Ramanas en de Green Day-coverband
Bullet in a Bible.
Kijk voor meer informatie op
www.groengroepsevenum.nl
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Siersmeedwerk bij
De Locht

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

Bij Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 19 juni siersmeedwerk vervaardigd in de smederij van het museum. De activiteit begint om
11.00 uur.

De Gelaarsde Kat en de
Kikkerprins
De leerlingen van de afdeling klassiek ballet van Balletschool Horst dansten zondag 12 juni hun
tweejaarlijkse voorstelling genaamd De Gelaarsde Kat en de Kikkerprins. Zij traden op in ’t Gasthoês in
Horst. De voorstelling combineerde de twee sprookjes tot één verhaal. De bijna honderd leerlingen
staan onder leiding van docente Jacqueline Gielen.

Signeersessie dichtbundel Freriks
De uit Horst afkomstige Hay Freriks signeert op zaterdag 2 juli zijn tweede dichtbundel Met een knipoog.
De signeersessie vindt vanaf 14.00 uur plaats bij Bruna Horst.
Freriks woont in Oostrum en is al
41 jaar werkzaam in het onderwijs.
Na zijn eerste dichtbundel Achter de
schermen komt hij nu met zijn tweede
bundel Met een knipoog. Rode draad
vormen ’de ogen’ en ’het gouden pad’.

”Mensen kijken naar de wereld, vanuit
hun mentaal model. Het paradigma
waarmee we naar de wereld kijken,
kleurt onze wereld en bepaalt
de schoonheid, complexiteit, het
perspectief, de synergie, de beoogde

win-winsituatie.” Het eiland Vlieland
vormt daarbij een inspiratiebron.
”Graag neem ik jullie mee, via poëzie
en de ogen, het gouden pad en
Vlieland, op weg in ’met een knipoog’”,
aldus Hay Freriks.

Zeemansliederen in Cambrinus
Shantygroep De Maashave uit Grubbenvorst verzorgt zondag 19 juni een gastoptreden op het zomerpodium van
Cambrinus in Horst. Het optreden begint om 16.00 uur.
Verschillende shantygroepen in
Nederland bezingen de zeemans
romantiek en Shantygroep
De Maashave uit Grubbenvorst, is de
eerste in Limburg. Shanties, zoals de
matrozenliederen worden genoemd,

worden vaak in het Engels op folksongachtige wijze gezongen. De melodieën
zetten snel tot meezingen aan, zoals
dat ook de bedoeling was aan boord
van de grote zeilschepen. Op die
manier werd er voor de onderlinge ver-

bondenheid gezorgd. Shantygroep De
Maashave zingt liederen uit Nederland,
Engeland, Duitsland, Ierland, Cuba en
Amerika en wordt daarbij ondersteund
door accordeon, gitaar, banjo, mondharmonica en de Ierse trom.

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

Naast het siersmeedwerk is er voor
kinderen een demonstratie van de
traditionele veilingklok. Daarbij loopt
de wijzer van een hoge naar een
lage prijs. Het doel is om het product
zo goedkoop mogelijk in te kopen.
Wie te vroeg de knop indrukt betaalt

te veel, wie te laat drukt heeft niets
en moet op de volgende ronde
wachten. Paul Lücker en Bart&Bert
zorgen deze middag voor muziek.
Tevens is de wisselexpositie Joodse
Onderduikkinderen en Juweeltjes in
Textiel te bezichtigen.

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

Dijk’s Afdeling Airconditioning Voertuigen is voor de
buitendienst op zoek naar een gemotiveerde fulltime

1e Monteur
motorvoertuigen

m/v

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit
reparatie- en servicewerkzaamheden aan airconditioning,
verwarming en overdruksystemen van tractoren,
graafmachines en vrachtwagens.
Het salaris is conform cao, kennis en relevante
opleiding en ervaring.
Ben je in het bezit van een rijbewijs en heb je geen
8 tot 5 mentaliteit?
Laat ons dan weten waarom jij denkt dat wij jou
zoeken en mail dit inclusief je cv naar ed@dijks.eu

Bubbelvoetbal op Bokstock
Op het festival Bokstock in Swolgen werd dit jaar een bubbelvoetbaltoernooi gehouden. Op vrijdagavond 10 juni werd de aftrap van dit toernooi gehouden. Op zaterdag 11 juni vond er ook nog een
bubbelvoetbaltoernooi plaats voor de jeugd jonger dan 16 jaar. In de tent werd de muziek verzorgd
door dj Joris.

Dijks Radiateuren
Airconditioning Maasbree
Sevenumseweg 8, 5993 NZ Maasbree.
Tel. 077 465 3003 www.dijks.eu
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Wandeldriedaagse
vr 17 juni tot en met zo 19 juni
Locatie: Horst Centrum

Melderslo

Siersmeedwerk en
veilingklok voor kinderen

Carbootsale

zo 19 juni 10.00–17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

America

zo 19 juni 08.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: Peeldijkje

Meterik

do 16 juni 17.40 uur
Locatie: Laefhoês

Vaderdagvliegen

Eerste steenlegging
Laefhoês America

Fanfareconcert
vr 17 juni 20.00 uur
Organisatie: muziekvereniging
St. Caecilia America en muziekvereniging St. Hubertus
Hegelsom
Locatie: Bondszaal

Dorpraadsvergadering
zo 19 juni 13.00-17.00 uur
Organisatie: modelvliegclub
Apollo ’68
Locatie: terrein van model
vliegclub

Optreden Shantygroep
De Maashave
zo 19 juni 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Ontdekkingstocht
door de Wijk

Grubbenvorst

di 21 juni 14.30-16.30 uur
Organisatie: wijkcomité
Norbertuswijk, basisschool de
Twister en kinderopvang ‘t Nest
Locatie: Huis van de Wijk

Digitaal Café
wo 22 juni 10.30-12.30 uur
Locatie: Huis van de Wijk

Veerconcert
za 18 juni 19.30 uur
Org: Harmonie St. Joseph en
Muziekvereniging Fanfare Velden
Locatie:
Veldense en Grubbenvorster
Maasoever

Uitreiking Krachtenbundel
Noord-Limburg
wo 22 juni
Organisatie: Reëlle
Locatie: Beej Mooren Naeve

Horst

Lottum

vr 17 juni 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

ma 20 t/m zo 26 juni
Locatie: De Rozenhof

Quiltcafé

za 18 juni 19.00 uur
Organisatie: tour de soos
Locatie: OJC Knor

OMG! Festival

za 18 juni 22.00-01.00 uur
Locatie: Aan de Drift

za 18 juni 19.30-22.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis
’t Haeren

Tour de soos:
Black & White

Sevenum

Nachtvlinderinventarisatie

Pub-avond

do 16 juni 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

vr 17 en za 18 juni
Organisatie: Stichting 7VNTY7
Locatie: Horsterweg

Wandel4Daagse
Sevenum
do 23 juni t/m zo 26 juni
Organisatie: Jongerengilde
Sevenum
Locatie: Sevenum en Kronenberg

20-jarig jubileum
Groengroep Sevenum
za 18 juni
Organisatie: Groengroep
Sevenum
Locatie: De Gaper

Potrozenshow

Kermis bij OJC
Phoenix
In Hegelsom vindt van zaterdag 25 tot en met dinsdag 28 juni de kermis
plaats. In de feesttent van OJC Phoenix zijn dan diverse optredens en
activiteiten.
De kermis wordt op zaterdag
25 juni geopend door de live
coverband NOAH, bestaande uit een
dame en vijf heren. Op zondag 26 juni
kan de jeugd zich vanaf ’s middags
uitleven op een springkussen.
De beats worden verzorgd door
talent van eigen bodem, de Phoenix
House dj’s. Verder zijn er deze dag
optredens van 30 Past 7 en Fragment.
Deze laatste band heeft al vaker op
het Hegelsomse podium gestaan.
Kermismaandag is traditiegetrouw net
even iets anders. Maandag 27 juni
wordt OJC Phoenix het decor van de
Party Criminals. Maandag geeft er nog

een artiest acte de présence, namelijk
niemand minder dan Def Rhymz.
Hij heeft onder andere twee nummer
één hits en twee TMF Awards op zijn
conto staan.
Op dinsdag wordt de kermistent
van OJC Phoenix omgetoverd tot een
waar tirolerparadijs. De dj’s Gurde en
Tack-It zijn weer aanwezig, na een
jaar van afwezigheid. Ze maken hun
opwachting op het podium van de
Festhalle van OJC Phoenix. De kers op
de taart is volgens de organisatie het
optreden van Dieter Koblenz, die de
afsluiter vormt van deze editie van
flessenkermis.

Verstappen Verpakkingen is een familiebedrijf dat is opgericht
in 1979 en is uitgegroeid tot een professionele producent
van thermogevormd verpakkingsmateriaal.
Door de versnelde groei van onze organisatie,
zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.

Week van de Potroos

Om onze afdeling technische dienst te versterken zoeken wij

Machinesteller (m/v)

In De Rozenhof in Lottum vindt van zondag 19 tot en met donderdag
26 juni de jaarlijkse potrozenshow plaats. Dit is tijdens de Week van de
Potroos.

Fulltime
MBO+ niveau MTS-WTB

Technisch medewerker /
monteur (m/v)
Fulltime
MBO/HBO niveau - MTS/HTS-WTB

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Heb jij belangstelling voor een van deze
vacatures of wil je meer informatie hierover?

Bezoek ons dan op
www.verstappenverpakkingen.nl

Het doel van de Week van de
Potroos is om meer bekendheid te
geven aan de roos als pot- en kuipplant
voor balkon en terras. Tijdens de potrozenshow kunnen bezoekers kennismaken met de allerbeste ingezonden
potrozen door de sector uit binnen- en
buitenland. De Rozenhof is elke dag

tussen 10.00 en 17.00 uur geopend.
De speciale afsluiting van de
Potrozenshow is op zondag 26 juni.
Die zondag wordt een naar bisschop
Frans Schraven roos gedoopt en wordt
het Schravenpad ingezegend. Ook worden prijzen voor de beste potroos en
mooiste potroos-show uitgereikt.
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Medische Religie
zorg
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
17 t/m 23 juni 2016
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

Lottum
Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Het LoopCentrum

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

anco lifestyle centre

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. € 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. € 17,95

Beej Mooren

Hof van Kronenberg

De Bekkerie

Hostellerie De Maasduinen

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden
Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje
Een kop koffie of thee voor € 1

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Heilige mis
Rozenkrans

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

Swolgen

Sevenum

HUIS van de STREEK

5% korting op het hele assortiment

IJssalon De Zeuten Inval

Brasserie ‘54

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

5% korting op de rekening

Brownies & Downies

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

10% korting op een zonnebril

Center Parcs Het Meerdal

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Into Beauty

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Twee proeflessen gratis

DMS-Service

Eén kop koffie of thee € 1

Kinderboerderij Hagerhof

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Eén kop koffie of thee voor € 1

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Studio for Hair

De eerste maand van een
knipabonnement voor € 10 en
gratis kleurservicekaart

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Thermaalbad Arcen

Logeerhuis Kapstok

Duet Kappers

Eén nacht gratis logeren

€ 3.50 op entree voor twee
personen
20% korting op een behandeling

Lunchroom Lekker Gewoën

Toffedag.nl

Museum de Kantfabriek

Toffe Dagstrand

10% korting op een
haarverzorgingsproduct
€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Eetcafé Ald Vors

Driegangenmenu voor € 17,50

FotoID

10% korting op een fotosessie

De Fabriek

Goed Haar en Visagie

10% korting op een behandeling
naar keuze

25% korting op het tweede gerecht
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim

10% korting op een groepsuitje
Koffie of thee voor € 1

Tuincentrum Peeters

€ 12,50 korting op de intake

10% korting op het hele
assortiment

Pakje!

Wauw speciaal voor jou

Paramedische Voetzorg Horst

Wereldpaviljoen Steyl

Pearle Opticiens Horst

Zorgboerderij “Boer” Hans

Pedicure Praktijk Wilmie

The Zen Company

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten
10% korting op een zonnebril
10% korting op een
schoonheidsbehandeling

Tuincentru
m

Driegangenmenu voor € 10
Entree voor € 5
10% korting

€ 10 korting op een massage,
€ 20 korting op een set
wimperextensions

Peeters

Tuincentrum
Peeters in Arc
en staat voora
Maar iederee
l bekend om
n kan er ook
zijn grote ass
terecht voor
snijbloemen,
ortiment tuin
k
a
merplanten,
tuinartikelen
planten.
potten voor b
, vijver- en d
Daarnaast be
innen en buit
ierafdeling, e
schikken ze n
en,
n sfeer- en d
og over een
te laten zakke
ecoratie-artik
koffiehoek, o
n onder het g
e
le
n
.
m
alle opgedan
enot van een
e inspiratie e
hapje en een
Laat je insp
ven
drankje.
ireren door
Tuincentrum
Peeters!

10% g
n
i
t
r
o
k et gehele

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Praktijk Ik Leer

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Eén kop koffie of thee voor € 1

Meterik

10% korting op een diner
voor 2 personen

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Speciaal HALLO Voordeelmenu

17.30
17.30

10% korting op de hapjes en
drankjes

Bootcamp Power

Eethuis BRaM

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

ANBISE

Eclicker

Meerlo
zondag
donderdag
		

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

€ 17,50 korting op 10 credits

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

Deelnemers

€ 1 korting op jam

Hegelsom
zondag

HALLO voordeelpas

op h
*
iment
t
r
o
s
s
a

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

*uitgezonde
rd ko
Kijk voor mee ffiehoek aanbiedingen
, an
r informatie
op w w w.tuinc dere ac ties en vissen/
vijverafdeling
entrum-pee
.
ters.nl

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

Voordeelpas
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van onze klanten
beveelt Superkeukens aan

MEER D
AN

50

Chávez
lak wit

NIEUWE
KEUKEN
S

!

Direct de beste prijs incl. apparatuur

ÌÌÌÌÌ

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,

6

€ 4999,-

Keuken 198 x 285 cm
afzuigkap

Compleet met:

5 jaar apparatuurgarantie

koelkast
oven

vaatwasser

gaskookplaat

werkblad

spoelbakken

Constructa Combi-Magnetron

Constructa Vaatwasser

Constructa Gaskookplaat

By Siemens

By Siemens

By Siemens

Superdea l!

699,-

€525,-

900 W
5 magnetronstanden, 4 verwarmingssystemen
RVS binnenruimte, binnenverlichting
Nismaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm

Superdea l!

519,-

€375,-

Energieklasse A+
12 couverts
4 programma’s: normaal, eco, snel en voorspoelen
Nismaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

Superdea l!

449,-

€339,-

5 gasbranders
Gietijzeren pannendragers
Elektronische vonkontsteking
Nismaten (hxbxd): 45 x 560 x 480-490 mm

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL

D!

