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Rondjes
draaien in Sevenum
Een rondje in de draaimolen, je geluk beproeven bij het touwtje trekken of luisteren naar muziekoptredens: het kon allemaal op de kermis in Sevenum. In het
centrum stonden diverse attracties opgesteld en er was muziek in de café. De eerstvolgende kermis is in Hegelsom, van zaterdag 29 juni tot en met dinsdag 2 juli.
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Gemeente Horst aan de Maas moet haar spuitzonebeleid voor telers in de buitengebieden aanpassen.
Dat besloot de Raad van State onlangs nadat de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) een beroep had aangespannen tegen het bestemmingsplan buitengebied van Horst uit 2017.
In het bestemmingsplan buitengebied heeft gemeente Horst aan de
Maas alle regels opgenomen die
gelden voor het gebruik van het
buitengebied op het gebied van
agrarische teelt, recreatie, natuur,
horeca- en detailhandel.

Gebruiksregels

het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruit- en boomteelt.
Lees verder op pagina 03
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Patronaat 13C // Horst // T: 077 3961390

Zo zijn er specifieke gebruiksregels
in opgenomen waaraan onder andere
boom- en fruittelers in het buitengebied zich moeten houden bij het
uitoefenen van hun vak. Die hebben te
maken met het grondgebruik, het
gebruik van bestrijdings- en beschermingsmiddelen en de huisvesting van

arbeidsmigranten. De LLTB was het niet
eens met enkele regels in het bestemmingsplan die betrekking hadden op

   
 

Cadeau
cheque

Bij aankoop vanaf €750 ontvang je
10% over je aankoopwaarde cadeau!
Te besteden bij Trendhopper, Xooon, Henders & Hazel in Venlo.
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Totaal 1,1 miljoen euro

Gemeentelijk tekort door jeugdzorg en Wmo
Door hogere kosten in de jeugdzorg en hulp in de huishouding komt
gemeente Horst aan de Maas 1,1 miljoen euro tekort in haar begroting.
Dat maakte de gemeente woensdag 12 juni bekend. Het College van B&W
van Horst aan de Maas gaat de komende maanden bekijken hoe het gat
kan worden gedicht.
De veranderde bijdrage in de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) en fors oplopende kosten voor
jeugdzorg zijn volgens de gemeente de
oorzaak van het tekort. Sinds vier jaar
zijn Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor onder andere jeugdzorg en de Wmo nadat het werd
overgedragen door de Rijksoverheid.
Begin mei werd het tekort van
ruim 1 miljoen euro, op de totale
begroting van 100 miljoen, ontdekt
door de rekenkamer die de uitgaven
van gemeente Horst aan de Maas
onderzoekt. Vorige week werd de

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
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077 208 32 00
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gemeenteraad ingelicht. “In verhouding tot de totale begroting gaat het
om een relatief klein bedrag”, laat
wethouder Thijs Kuipers weten. “Acuut
zorgt het in elk geval niet voor financiële problemen bij de gemeente.
Het beleid is goed, zo beoordeelde de
rekenkamer. Het tekort is echt ontstaan door een hogere vraag naar
deze specifieke zorg. We moeten dus
niet alleen kijken naar hoe we het
tekort oplossen, maar ook hoe we die
zorg voortaan binnen budget kunnen
blijven bieden.” Binnen de jeugdzorg
neemt het aantal verwijzingen en het

aantal jeugdzorgcliënten toe, aldus
de gemeente. Ook zijn de problemen
waarmee bij de gemeente wordt aangeklopt zwaarder en ingewikkelder.
Om die reden voeren de hulpverleners van de gemeente meer gesprekken om de problemen op te lossen.
Dit alles zorgde ervoor dat de kosten op het gebied van jeugdzorg veel
hoger bleken dan begroot.

Belasting verhogen
niet voorkeur
De nieuwe afspraken die landelijk
zijn gemaakt over de eigen bijdrage
binnen de Wmo, zorgden ook voor
hogere uitgaven voor de gemeente.
Cliënten die Wmo-ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van hulp
in de huishouding, betaalden eerst

een maandelijkse eigen bijdrage die
afhankelijk was van de hoogte van hun
inkomen. Sinds 1 januari is die bijdrage
landelijk vastgesteld op 17,50 euro per
4 weken. Daardoor betalen sommige
huishoudens nu minder voor die zorg
dan eerst. Aan de andere kant vragen
de aanbieders van hulp in de huishouding weer meer voor hun diensten,
stelt de gemeente. Daardoor kwam
gemeente Horst aan de Maas ook hier
geld tekort in de begroting.
Het college gaat maandag 24 juni
overleggen over mogelijke oplossingen. Het tekort kan op verschillende
manieren worden aangevuld, aldus
wethouder Kuipers. “We kunnen grenzen gaan stellen aan de hulp die we
bieden binnen het sociaal domein,
maar bijvoorbeeld ook bepaalde
geplande investeringen uitstellen

of schrappen.” Andere oplossingen
zijn geld bij elkaar schrapen door te
bezuinigen op gemeentelijke budgetten, zoals bijvoorbeeld van de groenvoorziening, of juist zorgen voor meer
inkomsten. “Maar dan zouden we
belastingen moeten gaan verhogen en
dat heeft niet onze voorkeur.”
De gemeenteraad buigt zich tijdens
de raadsvergadering van dinsdag 2 juli
over de kwestie en gaat dan debatteren over de meest gewenste oplossing. In september wil het college een
plan hebben over hoe de zorg binnen
het sociaal domein de komende jaren
aangepakt moet worden en hoe tekorten dan voorkomen kunnen worden.
Aan het einde van het jaar, in november, wordt er dan naar verwachting
een nieuwe sluitende meerjarenbegroting aan de gemeenteraad voorgelegd.

Voorwaarden

Toekomst basisschool
Griendtsveen: ouders aan zet
Het schoolbestuur, ouders van leerlingen en het dorp moeten er samen voor gaan zorgen dat basisschool De Driehoek in Griendtsveen toekomstbestendig blijft. Dat zijn de voorwaarden die zijn gesteld voor het open houden van de school, maakte koepelorganisatie Dynamiek Scholengroep donderdag 13 juni bekend.
Het nieuws werd de avond ervoor
door Jos Baggen van het College van
Bestuur van Dynamiek Scholengroep
bekendgemaakt tijdens een informatieavond. Die was georganiseerd voor
ouders van leerlingen van basisschool De Driehoek.
De school zou eigenlijk gesloten moeten worden vanwege een
dalend leerlingenaantal. Begin dit
jaar werd echter bekendgemaakt
dat de basisschool open kon blijven.
De stuurgroep Onze Toekomst zette
zich hier destijds voor in. Samen
met Dynamiek werd gekeken naar
oplossingen om de school toekomstbestendig te maken. “De gestelde
voorwaarden zijn bepaald door middel van goed overleg”, laat Mandy

Mennen van de stuurgroep weten.
“Wij en Dynamiek zijn met eisen
gekomen en daaruit is een plan ontstaan met meetmomenten en criteria waar we samen achter staan.
De scholengroep en de medezeggenschapsraad gaan de voortgang op
de voet volgen en kunnen dan waar
nodig bijstellen.”

Talenten van ouders
inzetten
Het idee is nu dat ouders en de
koepelorganisatie de school actief
gaan promoten, om ervoor te zorgen
dat jonge ouders uit Griendtsveen
en omgeving hun schoolgaande
kinderen op De Driehoek in gaan

schrijven. “Ook zullen ouders kleine
werkzaamheden op school verrichten ter ontlasting van het team”,
aldus Dynamiek. Dat ouders op deze
manier betrokken worden, is het
dorp niet vreemd, vertelt Mennen.
“Kijk maar naar de opknapbeurt
van de school en de organisatie van
de open dag. Er is een inventarisatie gedaan waar talenten van onder
andere de ouders liggen, zodat
leerkrachten een beroep kunnen
doen op hen. Bijvoorbeeld door een
dierenarts een biologieles te laten
verzorgen.”
Daarnaast krijgt de dorpsraad de
opdracht om het gesprek met politiek
Horst aan de Maas aan te gaan over
de renovatie van het gebouw aan de

Helenaveenseweg. “Het gebouw is
meer dan honderd jaar oud en daar
zijn we trots op”, aldus Mennen.
“Maar dit houdt wel in dat er bijvoorbeeld geïnvesteerd moet worden in
het dak en de vloer en goede zonwering. Dat is echter een taak voor
de gemeente.” De dorpsraad moet
ook gaan bijdragen aan Griendtsveen
leefbaar en aantrekkelijk houden
voor jonge gezinnen om er te wonen.
Een ander toekomstplan is het
starten van een samenwerking met
basisschool De Wouter in America.
Bijvoorbeeld bij het organiseren van
een sportdag en door teamleden uit
te wisselen. De scholenkoepel gaat
nog verder onderzoeken hoe dit precies ingevuld gaat worden.

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

Rozenfestijn in
Kasteeltuinen Arcen

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

Meer dan 8.000 rozen in bloei | Rondleidingen door het
Rosarium | Rozenopera | Snijrozenshow in het Kasteel |
Workshops met rozen | Demonstraties door rozenconnaisseurs
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

www.kasteeltuinen.nl
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Horstenaar fietst
Spuitzonebeleid aanpassen voor Fight Cancer op
Circuit Zandvoort

Telers mogen volgens het
bestemmingsplan enkel grond voor
teelt gebruiken wanneer die op meer
dan 50 meter afstand van een
woning, tuin, sport- of een recreatievoorziening ligt. Die spuitvrije zone is
ingesteld om te voorkomen dat bij
het spuiten met gewasbeschermingsmiddelen er zogenoemde drift ontstaat, waarbij de middelen via de
lucht worden verspreid en in aanraking kunnen komen met personen.
De gemeente staat een kortere
afstand dan 50 meter alleen toe wanneer de teler kan aantonen dat er
geen gewasbeschermingsmiddelen
worden gebruikt, of wanneer speciale hulpmiddelen worden ingezet om
te voorkomen dat de middelen zich
door de lucht verspreiden. Die regels
zijn achterhaald, stelt de LLTB.

“De gemeente heeft geen gebruik
gemaakt van bestaand onderzoek en
regelgeving, waardoor de afstand van
50 meter te ruim is. Dit ligt veel genuanceerder”, legt een woordvoerder
van de bond uit. De bond doelt hiermee op onderzoek dat gedaan is door
Wageningen University & Research
(WUR). Daar werd ontdekt dat de
afstand tussen boomgaarden en zogenoemde ‘gevoelige functies’ als een
woning of tuin veel kleiner mag zijn.
De kans op verspreiding van
beschermingsmiddelen, of drift, is
volgens de LLTB namelijk enorm
klein door onder andere verscherpte
regelgeving. Telers mogen enkel nog
een bepaald soort doppen op spuitmachines gebruiken en bepaalde
spuittechnieken die worden gebruikt,
voorkomen ook dat drift ontstaat.

Daarbij zou de gemeente er volgens
de LLTB rekening mee moeten houden dat sommige teeltpercelen afgeschermd zijn met een grote heg.
Ook vindt de bond dat agrariërs niet zelf zouden moeten aantonen hoe ze hun gewassen spuiten,
maar moet de gemeente weten hoe
er bespoten wordt en of omliggende
woningen en tuinen goed worden
afgeschermd.
De LLTB vindt dat gemeente Horst
aan de Maas de onderzoeksresultaten
van de WUR mee had moeten nemen
in het opstellen van het bestemmingsplan. De Raad van State ging
hierin mee en stelde de LLTB in het
gelijk. De gemeente moet daarom
voor december een nieuwe regeling
hebben opgesteld over de spuitvrije
zones in de teelt.

Rien van Engelenburg uit Horst en Remco Lagerweij uit Ede hebben
zaterdag 15 juni samen deelgenomen aan een zes-uursrace wielrennen
op het Circuit van Zandvoort. Daarmee haalden ze een bedrag van
1.364 euro voor stichting Fight Cancer op.

Rol van ‘t Gasthoês

Raad stemt in met
Bibliotheekvisie
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft dinsdag 18 juni de Bibliotheekvisie vastgesteld. Vragen over
de bibliotheek en de rol van ’t Gasthoês in Horst bleven er echter nog steeds.
De bibliotheek verhuist in 2020
naar het dan verbouwde Gasthoês. In
de tijdens de raadsvergadering vastgestelde Bibliotheekvisie 2025 staan de
kaders voor het bibliotheekwerk voor
de komende jaren. De toekomstige
kerntaken van de bibliotheek zijn
leren, lezen en informeren, waarbij er
veel aandacht is voor kinderen en
laaggeletterden. In de visie staat
32 keer het woordje Gasthoês. Jammer,
vond Bianca van den Berg van
Essentie. Volgens haar staat de visie

los van ’t Gasthoês. De SP vroeg zich af
of er zonder ’t Gasthoês wel een
bibliotheek zal zijn. “En wat als de
doelstellingen niet worden gehaald?
Betekent dat dan dat er minder subsidie komt?” Volgens wethouder Han
Geurts was dat niet aan de orde en
wordt er gekeken naar de maatschappelijke waarde.
In de visie wordt ook gesteld
dat de openingstijden van de bibliotheek moeten aansluiten bij die van
’t Gasthoês. Bart Cox van de SP vroeg

zich af of het dan de bedoeling is dat
mensen tijdens de pauze van een
avondvoorstelling, boeken kunnen
lenen. Volgens Geurts ging het in dat
geval om zelfservice. “Het is niet zo
dat er dan een professionele kracht
aanwezig is.” De SP stemde uiteindelijk tegen de Bibliotheekvisie. “Volgens
ons is het geen visie, maar eerder een
verantwoording voor de bibliotheek in
’t Gasthoês. Het is de tweede keer dat
de bibliotheek misbruikt wordt voor
een prestigeproject.”

In een race met teams van
maximaal acht deelnemers namen
Rien en Remco deel als duo. In totaal
hadden 46 teams zich ingeschreven.
Uiteindelijk behaalden Rien en
Remco de 26e plaats in het algemeen klassement met een gemiddelde snelheid van 32 kilometer per

uur. Het geldbedrag voor de stichting
werd opgehaald door middel van
donaties.
Stichting Fight Cancer zet zich
samen met KWF Kankerbestrijding
in voor een wereld waarin kanker
geen dodelijke ziekte meer hoeft te
zijn.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

‘Potje met vet’
De 52e editie van de Wandel Drie Daagse in Horst vond plaats van vrijdag 14 tot en met zondag
16 juni. Ruim duizend wandelaars liepen drie dagen 5, 10 of 15 kilometer door Horst aan de Maas.
Uiteraard werd daarbij gezongen, zoals de klassieker Potje met vet. Op zondag was het grote defilé
in Horst, waarna op het Wilhelminaplein de prijzen werden uitgereikt.

Hortensia

Actie

Hydrangea macrophylla.
Diverse kleuren. Ø 23 cm. Per stuk

10.99

7.99

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
GELDIG VAN 20-06 T/M 27-06. OP=OP
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Veerweg is geparkeerde
auto’s beu

• Onderhoud en reparaties
• Service op locatie
• Diagnose en uitlezen
van alle merken
landbouwmachines

Bewoners van de Veerweg in Broekhuizen maken zich zorgen over de vele geparkeerde auto’s en vrachtwagens in de straat. Zij dringen bij gemeente Horst aan de Maas erop aan de verkeersinrichting van de weg te
veranderen.

Steeg 18, 5975 CE Sevenum
+31 (0)6 27456046 • info@vomech.nl • www.vomech.nl

BEEJ OS

29 & 30 juni
BEEJ OS

BEEJ OS

In een brief aan de gemeenteraad, ondertekend door tien bewoners, stellen zij dat de veiligheid in de
straat in het geding is door de geparkeerde voertuigen. Volgens hen wordt
de weg zodanig geblokkeerd dat er
bijna geen doorgang mogelijk is,
waardoor ook hulpverleners er niet
door kunnen. Ook vinden zij dat het
aanzicht van de dorpskern wordt

NIENKE WIJNHOVEN

WELTERSWEIDE 22B
5961 EJ HORST
WWW.BISTROBEEJOS.NL

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

America rondom Hofweg € 9,50
Horst rondom Loevestraat € 10,50
bedragen per week

Melderslo

rondom St. Odastraat

€ 9,50

Meterik rondom Jan Drabbelsstraat € 11,00
Sevenum

rondom Molenstraat

€ 9,50

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

aangetast door de geparkeerde auto’s.
Zij stellen daarom voor een parkeerverbod voor de Veerweg in te stellen
en er een eenrichtingsweg van te
maken. Een woordvoerder van de
gemeente laat desgevraagd weten
dat de zorgen bekend zijn. Tijdens de
dorpsraadsvergadering van 6 juni is
de situatie aan de Veerweg aan de
orde geweest. “We verwachten dat er

in het najaar begonnen gaat worden
met de aanleg van een nieuw parkeerterrein aan de Hoogstraat. Daar is
straks plek voor 26 parkeerplaatsen.
We hebben in de vergadering afgesproken dat we na de zomer samen
met de bewoners en de dorpsraad
van Broekhuizen en Broekhuizenvorst
gaan bekijken wat we kunnen doen
bij de Veerweg.”

Regio Venlo gaat gezamenlijk
investeren in Gezondste Regio
De acht gemeenten in de regio Venlo, waaronder Horst aan de Maas, trekken gezamenlijk op om binnen
enkele jaren de gezondste regio van Nederland te worden. Daarvoor werd vrijdag 14 juni een agenda met concrete projecten aangeboden aan het nieuwe provinciale college van Limburg.
De plannen zijn mede gebaseerd
op het initiatief Gezondste Regio
2025. Dit initiatief heeft als ambitie om als regio Noord-Limburg in
2025 de gezondste regio van Europa
te zijn. In de agenda zijn zeven projecten opgenomen die de komende
jaren een bijdrage moeten leveren
aan de ambities. Dit zijn onder andere

de doorontwikkeling van campus
Greenport Venlo en de verduurzaming
van landbouw. In totaal gaat het om
een investering van 40 miljoen euro.
Net als Gezondste Regio 2025 gaan de
gemeentes nadrukkelijk de samenwerking zoeken met inwoners, ondernemers en overheidsinstellingen. Tom
Roefs, voorzitter van Gezondste Regio

2025:“Als Gezondste Regio 2025 zijn
we ontzettend blij dat de hele regio
haar schouders eronder gaat zetten. Samen gaan we aan de slag de
gezondste regio van Nederland te
worden. Het is mooi om te zien dat
twee verschillende initiatieven elkaar
opzoeken en één geheel beginnen te
vormen.”

Maatschappelijk gevoelige initiatieven

Raad wil actieve informatie
over huisvesting
De gemeenteraad van Horst aan de Maas wil actief geïnformeerd worden door het College van B&W over
nieuwe huisvestingsinitiatieven. Zeker als het gaat om grootschalige of maatschappelijk gevoelige initiatieven.
De gemeenteraad vergaderde
dinsdag 18 juni over het nieuwe Beleid
Arbeidsmigranten. Daarin staat onder
andere dat er maximaal twee grootschalige huisvestingslocaties in Horst
aan de Maas bijgebouwd mogen
worden. Deze mogen niet meer dan
vierhonderd arbeidsmigranten huisvesten. Een voorstel van de VVD om geen

grens aan het aantal projecten te
stellen, zodat er bijvoorbeeld ook acht
projecten van honderd zouden kunnen
komen, werd door de andere partijen
afgewezen. De SP vroeg zich af of er
behoefte was aan zoveel arbeidsmigranten. “Wat gaat er gebeuren als de
economie weer gaat krimpen?”, was de
vraag van Sonja van Giersbergen.

Raadsbreed werd opgeroepen voor
voldoende draagvlak onder de inwoners te zorgen. Een motie van PvdA,
CDA, Essentie en D66+GroenLinks werd
wel aangenomen. De raad roept daarin
het college op haar actief te informeren
en wil daarnaast dat het college ook
het gesprek aangaat met bijvoorbeeld
Wonen Limburg en hulpverlening.
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Van het spoor
4

Losplaats Heierhoeve

In de 19e eeuw verrees het ene na het andere treinstation in Horst aan de Maas. Vandaag de dag is alleen
het station Horst-Sevenum nog in gebruikt. In de historische serie Van het spoor blikt HALLO Horst aan de
Maas terug op de geschiedenis van de treinstations in de gemeente. In deze aflevering Losplaats Heierhoeve
in Grubbenvorst.

Het seinhuis

Bij de opening van de losplaats
Na vele pogingen, die misliepen op het gebrek aan financiering, kreeg men in 1860 eindelijk
groen licht voor de aanleg van
de spoorlijn Vlissingen – Breda
– Tilburg – Eindhoven – Venlo
- Maastricht. Het stuk tussen
Helmond en Venlo werd gefinancierd door de Banque Suisse.
Deze besliste onder andere dat de
spoorlijn tussen Horst en Sevenum
doorliep in de richting van Venlo.
In mei 1863 lag het plan van de

aan te leggen spoorlijn, met betrekking tot het stuk door de gemeente
Grubbenvorst, ter inzage bij de
gemeente. De aan te leggen spoorlijn
zou dwars door de bezittingen van de
gebroeders Sijmons gaan. Zij wensten
een particuliere spoorwegovergang en
een fikse vergoeding. De gemeente
bood hun flink wat land maar daar
namen de broers geen genoegen mee.
Het gevolg was dat de staat de grond
onteigende. Een deskundige schatte
de waarde van de grond in en kwam

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

r dan
verhuurt méé
en!
alleen marktkram

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Sumarbox BV produceert kartonnen
trays. Wij zijn op zoek naar jou als:

MACHINESTELLER
Jouw takenpakket:
• Instellen machines
• Verzorgen van onderhoud
Voor de volledige vacature,
ga naar www.sumarbox.nl

Interesse?
Mail je motivatie en CV naar:
adminstratie@sumarbox.nl t.n.v.
Anky van Vegchel of Gijs Coenders

de Heierhoeve was onderbroken. Een
grootgrondbezitter zou het niet eens
zijn geweest met de grondprijs die
hij kreeg voor de onteigende grond.
Helaas is nergens terug te vinden of
het verhaal op waarheid is gebaseerd.
Limburgse kranten uit die tijd zijn er
niet meer en daarbij besteedde de
meeste kranten alleen aandacht aan
buitenlands en politiek nieuws. Ook in
het spoorwegarchief is niets over het
voorval te vinden, dus of het verhaal
op waarheid berust blijft in nevelen
40 procent lager uit dan het eerste
bod van de gemeente. Met aftrek van gehuld.
In het begin van de 20e eeuw
de rechtbankkosten en de advocaat
namen enkele landbouwers in de
kosten leverde het de broers de helft
Heierhoeve het initiatief voor de aanminder op dan het in eerste instantie
leg van een los- en laadplaats. Om
hadden kunnen krijgen.
de staatsspoorwegen zover te krijWas deze tegenvaller voor de
gen moesten ze wel opdraaien voor
twee broers zodanig dat ze de zaak
een derde van de kosten. Daarin
gingen saboteren? Het hardnekkige
waren ook de kosten van een seinverhaal gaat dat bij de opening van
huis bij inbegrepen. De losplaats
de spoorlijn in 1866 de trein door
viel onder het station Blerick en
paarden naar het station in HorstSevenum is getrokken omdat de lijn bij kreeg van de staatsspoorwegen de

naam Heyerhoeven. De losplaats
werd op 16 september 1918 op
feestelijke wijze geopend. Ook
enkele Sevenumse boeren werden gevraagd bij te dragen aan de
kosten, maar ze weigerden mee
te doen. Na de opening werden
de eerste wagons gevuld door…
Sevenummers. Handelaar Janssen,
Petatten Huub, uit Sevenum laadde
hier veel aardappelen die vooral
naar Duitsland werden geëxporteerd. Verder werd er naast aardappelen ook stro, suikerbieten en
dennenhout afgevoerd. De aanvoer bestond voornamelijk uit
kustmest, bouwmateriaal en vee.
Na de Tweede Wereldoorlog nam
de concurrentie van het transport
per vrachtwagen toe en werd de
losplaats steeds minder gebruikt.
Op 27 juni 1955 is de losplaats in
de Heierhoeve gesloten.
Bron: Pim Bergs, Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum

GEVRAAGD

ERVAREN ROZENOCULEERDERS
VANAF EIND JUNI

Mts Opbroek-Coenders
Lottum | T 06 51 07 81 24

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

BARBECUE
COMPLEET

Voor Particulieren
en Bedrijven
Bel Henry Mulders: 0622132870
Voorheen: Van Rengs Bestratingen

11

v.a.

95 p.p.

Crist Coppens
BUDGETBARBECUE!
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Bezige handen, nu gevouwen en stil,
een leven vol ijver, zo was je wil.

Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, delen
wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan
mijn lieve man, pap, schoonvader en opa

Nu heb je rust, met lichaam en geest,
vaak zullen we denken aan wat is geweest.

Zaterdag 15 juni 2019
overleed in de leeftijd van 81 jaar

Ria Frieling - van Geelen
echtgenote van

Hay Thielen
5 1 augustus 1931

Horst

a 17 juni 2019

echtgenoot van

Marie Thielen-Verhaeg

Henk Frieling †

Op 29 juni 2019 geven wij
elkaar het jawoord!

Johan Wolters
& Marissa Buma
De kerkelijke inzegening
zal plaatsvinden om 13.00 uur
in de Sint Barbarakerk
te Griendtsveen.
Je bent van harte welkom
op onze receptie
van 18.30 - 19.30 uur in
Zaal de Zwaan, Blasiusstraat 11
Deurne-Zeilberg

Horst: Marie
Horst: Jack en May
Michelle
Romy en Sjors

Grubbenvorst: Ronald en Inge
Tom
Kim
Cincinnati (USA): Marion en Wim
Sven en Amanda, Blake, Bailey
Lobke en David
Familie van Geelen
Familie Frieling

Horst: Henk en Diana
Sharon en Jordy
Luuk en Eefje
Swolgen: Frank en Els
Robin
Tycho
Horst: Leon en Mayke
Kevin
Horst: William en Nancy
Gwenn
Bo

Correspondentieadres:
Struikheide 4, 5971 GB Grubbenvorst

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van mam op vrijdag 21 juni om 11.00 uur in zaal Boszicht,
Provincialeweg 2 te Maasbree.
Aansluitend begeleiden we haar naar het crematorium.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op woensdag 19 juni van 19.00 - 19.45 uur in afscheidscentrum
Baersdonck, Kloosterstraat 76 te Grubbenvorst.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers
van zorgcentrum Sevenheym voor de liefdevolle verzorging.

17 juni 2019
Correspondentieadres:
Coöperatie DELA, t.a.v. familie Thielen
Belgenlaan 11, 5406 XN Uden
U kunt afscheid nemen van Hay op vrijdag 21 juni van
18.45 tot 19.30 uur in het Uitvaarthuis Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag
22 juni om 10.00 uur in de aula van crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Tuinhulp gezocht voor een paar uur in
de week. Horst. Tel. 06 25 31 63 59 of
martijnhulsen@gmail.com
Zaterdaghulp gevraagd (leeftijd 15+)
allerhande klusjes in en rondom huis.
06 54 98 24 55.
Wie is er geïnteresseerd in een
instapklare, verrassend ruime
vrijstaande woning? Perceel 1919
m2. Gelegen aan natuurgebied en op
nog geen km van centrum Sevenum.
Info 06 34 76 64 35.
Pijnklachten? Blijf er niet mee
lopen. Guasha therapie kan uitkomst
bieden. Vergoeding van diverse zorgverzekeringen mogelijk. Voor meer
informatie: www.powerfulstones.nl
Bel of whatsapp 06 40 88 97 54 voor
een afspraak.
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Hortensiadagen 21-22 juni van
9.30-16.30 uur. Aanbieding: div. srt.
Hortensia’s 10 voor € 35.00 Ook ruime
keus in vlinderstruik e.a. heesters/
planten Info: 06 40 32 71 08 of
zie:: www.veld-tuinplanten.nl Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

Dankbetuiging

Er is niets dat voorgoed verdwijnt
als je de herinnering bewaart
Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
de vele lieve woorden, kaarten en de gift voor de Hartstichting
na het overlijden van mijn lieve man, ozze pap en opa Cuëb

Jac Driessen
Het heeft ons erg goed gedaan en geeft ons veel steun en troost.
Mien, kinderen en kleinkinderen.

Denk aan mij terug
Maar niet in de dagen van pijn en verdriet
Denk aan mij terug
In de stralende zon
Hoe ik was toen ik alles nog kon
Erg verdrietig, maar tevens vervuld van mooie herinneringen
is onze lieve moeder en oma rustig ingeslapen.

Annie Schattevoet
† Horst, 7 juni 2019

* Venlo, 15 maart 1943
De zeswekendienst is op zaterdag 29 juni 17.30 uur in de
St. Odakerk te Melderslo.
Melderslo, juni 2019

Dag en nacht bereikbaar

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Marij & Willem
Connor
Geert & Véronique
Niels, Isa
Vincenza, Giuliano

w w w. b o b n o t e n . n l
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

Correspondentieadres: Parklaan 29, 5961 KZ Horst

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

De herinneringsdienst van Annie
heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

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

HAN-MARK
ARENDSE

Voor verse rabarber, peultjes, kersen,
frambozen, blauwe bessen enz.
naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Workshop je eigen zielenkaarten
maken. Creatief, vleugje spiritueel,
mooie locatie. Info 06 46 24 70 47.
Heerlijke verse asperges te koop,
ook geschild! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. Ma t/m vrij 1012u en 13-17u. Za 9-17u. Zo 10-12u of
op afspraak. Tel: 077 398 65 90.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
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Ruim 500.000 euro
betaald aan wachtgeld
Gemeente Horst aan de Maas heeft de afgelopen vijf jaar in totaal 525.539 euro aan wachtgeld betaald aan
zes oud-wethouders. Dat blijkt uit onderzoek van actualiteitenprogramma EenVandaag. Wachtgeld is de onofficiële naam voor de uitkering die wethouders krijgen nadat ze vrijwillig of onvrijwillig uit hun functie stappen.
EenVandaag vroeg alle 355
gemeenten in Nederland naar de
wachtgeldbedragen die ze tussen 2014
en 2018 uitbetaalden aan oud-wethouders. De 297 gemeenten die reageerden waren de afgelopen vijf jaar in
totaal 126 miljoen euro kwijt aan de
uitkering. Dat bedrag werd verdeeld
over in totaal 1.500 wethouders.

Wachtgeld voor
zes bestuurders
Met wachtgeld wordt de vergoeding bedoeld die politici en bestuurders krijgen nadat ze met hun functie

stoppen. Het maakt hierbij niet uit of
ze vrijwillig zijn vertrokken, zijn ontslagen of in afwachting zijn van een
andere functie, een andere baan of
hun pensioen.
Gemeente Horst aan de Maas
nam tussen 2014 en 2018 afscheid
van zes bestuurders en betaalde hen
in totaal 525.539 euro. Bij gemeente
Peel en Maas werd 593.454 euro verdeeld onder net zoveel bestuurders.
In Venray gingen volgens EenVandaag
diezelfde periode zeven wethouders
weg, die samen goed waren voor een
uitkering van 335.910 euro. Gemeente
Venlo betaalde fors meer wachtgeld.

Daar gingen in vijf jaar tijd acht wethouders weg, die samen bijna een miljoen euro kregen.
Volgens het actualiteitenprogramma zijn de verschillen onder
Nederlandse gemeenten groot.
De Gelderse gemeente Oude
IJsselstreek betaalde met 1,7 miljoen
euro, verdeeld over negen wethouders, het meeste wachtgeld. Daarna
volgde Eindhoven met 1,2 miljoen euro
verdeeld over twaalf oud-wethouders. Er waren ook tien Nederlandse
gemeenten die aan geen enkele
bestuurder wachtgeld verschuldigd
waren.

Kunstwerk voor broers Van Doorne

Vier generaties

Hub en Wim van Doorne krijgen een kunstwerk in de Horster Norbertuswerk. Het beeld wordt onthuld op
zaterdag 29 juni door burgemeester Ryan Palmen en de wethouders Eric Beurskens en Han Geurts.

Tess Derks maakte Corry Boots (83) uit Horst met haar
geboorte op 21 mei een trotse overgrootmoeder. Tess is de kleindochter van Marion Peeters (54) en dochter van Fieke Derks (23).

De gebroeders Van Doorne,
geboren in America en Griendtsveen,
stonden aan de wieg van de DAF.
In Horst werden zij al in 1959 geëerd

met een straat: de Gebroeders van
Doornelaan.
Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Norbertuswijk is

een kunstwerk ontworpen door
wijkbewoners in samenwerking
met beeldend kunstenaar Jeu van
Helden.

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

3 van de 4 slaagt!

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

Glorious Gloriosa is een moderne snijbloemen- en potplantenkwekerij gevestigd in
Maasbree en gespecialiseerd in de exclusieve teelt van het nicheproduct Gloriosa en
seizoensplanten. Kwaliteit is het sleutelwoord tot succes van ons bedrijf.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:
In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

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

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

ALLROUND MEDEWERKER (SIERTEELT) Fulltime

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

Implanteren, gebitsprothese en nazorg,
alles onder één dak.
Vergoeding vanuit uw basisverzekering
rechtstreeks via de zorgverzekeraar

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst. Tel. 077 - 398 8845
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel.
Tel. 0413 - 820 270
Losplaats 10a , 5404 NJ Uden.
Tel. 0413 - 820 393

Functieomschrijving:
De afwisselende en veelzijdige werkzaamheden
bestaan uit de volledige Gloriosateelt en
verschillende seizoensteelten:
• gewaswerkzaamheden: planten en oppotten,
uitzetten, etc.;
• gewasonderhoud;
• (biologische) gewasbescherming toepassen in
overleg met bedrijfsleider en externe specialist;
• bloemen oogsten en verpakken;
• potplanten klaarmaken voor directe
levering aan klanten of klok;
• seizoensmedewerkers en scholieren
aansturen en begeleiden;
• meedenken over vernieuwing en
ontwikkeling van het bedrijf.

Arbeidsvoorwaarden:
• een veelzijdige en zelfstandige baan;
• passend salaris, conform Cao Tuinbouw;
• gemoedelijke werksfeer;
• doorgroeimogelijkheden naar een positie met
eigen verantwoordelijkheden

Functie-eisen:
• mbo werk- en denkniveau;
• gedreven, betrokken, enthousiast en een
prettige persoonlijkheid;
• fulltime functie met bereidheid om regelmatig
op zaterdagochtend van 7-12 uur te werken.

Glorious Gloriosa
Aan de Steenoven 10, 5993 RJ Maasbree
Tel. 077 465 00 04
info@gloriousgloriosa.nl

Contactinformatie:
Ben je enthousiast en wil je met ons de uitdaging
aan dan nodigen wij je van harte uit je cv met
motivatie te mailen naar info@gloriousgloriosa.nl.
Eventuele bedrijfsinfo vind je op
www.gloriousgloriosa.nl.
Voor meer inhoudelijke vragen kun je contact
opnemen met Antoine Hoeijmakers op
tel. 06 51 57 69 39.

www.gloriousgloriosa.nl
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Verdrietig, maar ook dankbaar voor zijn mooie leven,
nemen wij afscheid van mijn lieve man,
onze geweldige pap en trotse opa
Waorum?
Totaal onverwacht is ôzze pap op 70-jarige leeftijd
uit ons leven weggerukt. Het is voor ons écht niet te bevatten.

Jan van Deelen

Hay (Harry) Hegger
* Lomm, 30 juni 1940

† Venlo, 17 juni 2019

echtgenoot van

man van

Elly van Deelen-Palmen

Lies Hegger - Wijnen
Sevenum
Ysselsteyn
Horst

pap en opa van
Esther ~ Rob
Daniëlle ~ Wil
Stefan ~ Lianne
Bram ~ Mirthe
Daan
Isa

Lies
Erik en Josje
Yvon
Marco en Maxime

Steinhagenstraat 8,
5975 BG Sevenum

Veerweg 7,
5872 AE Broekhuizen
We nemen donderdag 20 juni 2019 om 12.00 uur afscheid
van pap in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
We vinden het fijn als jullie een rode roos, onverpakt,
meebrengen voor pap.

Ik heb het leven liefgehad,
u allen evenzeer.
Graag had ik hier nog wat vertoefd,
helaas, dat mocht niet meer.
Wanneer er iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.
Bedenk het leven is maar kort,
dus is mijn wens: geniet!

De afscheidsdienst zal plaatsvinden
op zaterdag 22 juni om 12.00 uur
in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray-Oostrum.
Pap is thuis waar u donderdag van 16.00 tot 17.00 uur
persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.
In plaats van bloemen vragen
wij u een vrijwillige bijdrage
voor de Maag Lever Darm Stichting.
Hiervoor staan collectebussen
bij het condoleanceregister.
Een speciaal woord van dank aan VieCuri Venlo
afdeling MDL voor hun liefdevolle verzorging
en begeleiding.

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien
nemen van alles wat je dierbaar en lief was. In liefde hebben
wij los moeten laten mijn lieve man, ozze pap, schoonvader,
trotse opa en grootopa

Mart van Helden
echtgenoot van

Mien van Helden-Rutten
 Horst, 10 juni 1941

† Horst, 13 juni 2019
Mien
John en Marianne
Yolanda †
Marcel en Veronique
René en Anita
Stefan en Diana
Yvonne
opa’s kleinkinderen en achterkleinkind

Hertog van Gelresingel 68, 5961 TB Horst
Wij hebben afscheid van Mart genomen op woensdag 19 juni 2019.

Dankbetuiging

Hartverwarmend was het dat zo velen ons bij het afscheid
van os Moek en oma

Dânkbetuüging

Dit hedde “wál” verdind…

Jurgen
Wát en afscheid…ál die meense,
wäörd, bezukskes, blome, kaarte, breve, “Karloff”.
‘t Waas hiëlemaol âf!
Bedânkt, ’t haet ôs âllemaol gerákt.
Jacqueline
Max en Freek, Sid en Anne-Fleur, Liv, Tess
Hôrs, juni 2019

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden
van onze baas de heer

Kinderen en kleinkinderen Kleuskens

Basisschool De Doolgaard in
Horst had inderdaad beter geïnformeerd moeten worden over de
aangepaste verkeerssituatie in de
straat. Dat erkende wethouder Eric
Beurskens tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 juni.
De voorrangssituatie op de
Doolgaardstraat in Horst is aangepast.
Voortaan is het een voorrangsweg en
moet verkeer van rechts stoppen. In
een artikel vorige week in dit blad liet
Hubertine Dirkx, directeur van basisschool De Doolgaard, weten dat zij niet
blij is met de veranderingen. Ze gaf aan
ook niet op de hoogte te zijn geweest
van de veranderende verkeerssituatie.
“We maken ons er wel zorgen over. We
willen graag dat de hele straat veilig is.
Het oversteekpunt bij het Cuppenpedje
is al gevaarlijk, omdat daar niet altijd
wordt gestopt voor het zebrapad.
Doordat het verkeer van rechts eerst
voorrang had, ging de snelheid er tenminste nog een beetje uit”, aldus Dirkx.
Tijdens de raadsvergadering vroeg
Aniet Fonteyne waarom de school niet
eerder was geïnformeerd. Wethouder
Beurskens liet daarop weten dat
de raad enkele jaren geleden het
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan
(GVVP) heeft vastgesteld, waarin ook
de Doolgaardstraat is opgenomen.
Bewoners zijn geïnformeerd over de
werkzaamheden aan de straat, door
middel van een bericht op de gemeentelijke pagina. Hij erkende dat het beter
was geweest om de school rechtsreeks
te informeren. “Daarin heeft u wel een
punt”, aldus Beurskens.

KERSENTUIN JENNISKENS
Crommentuynstraat 50, Meterik

HET IS WEER
KERSENTIJD!

OP
HEERLIJKE ZOETE KERSEN TE KO
AT!
MA
TO
AU
EN
IN ONZE KERS

Hay van der Sterren
Wij wensen echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie
veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.
Personeel van der Sterren B.V.

Mien Kleuskens-Aerts
terzijde stonden.
De belangstelling neemt het verdriet niet weg maar geeft ons
het gevoel dit niet alleen te dragen.
Uit de grond van ons hart bedanken wij jullie allemaal.

Wethouder:
Doolgaard
had beter
geïnformeerd
kunnen
worden

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

Te koop vanaf maandag 24 juni
zoete kersen, zelf plukken, € 2,-/kg.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.

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

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Bestellingen mogelijk
op tel. nr. 398 43 08 of 06 20 59 89 78
Jos Computerhulp
Computerproblemen, -les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of www.
joscomputerhulp.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Voordelig uw trap bekleden
met tapijt? Bel 06 16 37 45 14
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Gezocht: hulp in huishouding
in Grubbenvorst.
E-mail: b.rienkens@home.nl

winkel&bedrijf 09
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Burgemeester in
OndernemersCafé
Grubbenvorst
Burgemeester Ryan Palmen is vrijdag 28 juni gastspreker tijdens
het OndernemersCafé. Deze vindt plaats in lunchroom Lekker Gewoën
in Grubbenvorst en begint om 19.00 uur.
Als gastspreker vertelt burgemeester Palmen over zijn rol als
burgervader en licht hij toe welke rol
de gemeente speelt voor ondernemers in Grubbenvorst. Het café wordt
georganiseerd voor regionale en
lokale ondernemers, zodat ze kennis
kunnen maken met collega-ondernemers, ervaringen uit kunnen wisselen en problemen waar ze tegenaan

lopen, kunnen delen. Deze editie van
het OndernemersCafé wordt georganiseerd door het Ondernemers
Collectief Grubbenvorst in samenwerking met Sociëteit Caldenbroich.
Het maakt deel uit van het project
Grenzeloos Visa Versa van
Ondernemers Collectief Grubbenvorst
met ondernemersvereniging
Kaldenkirchen AKTIV.

Viersterrenhotel bij Midden Peelweg

Plannen voor
hotel in Sevenum

Er zijn plannen voor de bouw van een nieuw viersterrenhotel aan de Midden Peelweg in Sevenum.
Het hotel krijgt 130 kamers, een casino, wellness en amusementshal. In het najaar gaat het project van
start en naar verwachting is de bouw in 2021 klaar.
Het hotel wordt gebouwd in het
gebied De Peelbergen in Sevenum,
bij de Midden Peelweg.
Initiatiefnemers en grondeigenaren Ron en Marcel Traarbach gaan
het hotel realiseren, samen met
exploitant Hendrikx Hospitality

Group, waar Theaterhotel Venlo al
onder valt. In het vierde kwartaal
van dit jaar, tussen oktober en
december, wordt het hele bouwproject opgestart.
De initiatiefnemers verwachten in 2021 het hotel op te kunnen

leveren. Dan moet er een gebouw
staan met 130 kamers, een vergaderaccommodatie, een casino,
wellness en vrijetijdscentrum of
leisure dome, waar allerlei
binnen-activiteiten
plaatsvinden.

Nieuwe productiehal
Dinnissen Sevenum
Maakbedrijf Dinnissen Process Technology uit Sevenum breidt
uit met de bouw van een nieuw productiecomplex. De komende tijd
moet op het bedrijventerrein een gebouw van 4.200 vierkante meter
verrijzen.
De uitbreiding is nodig omdat
het bedrijf door aanhoudende groei
ruimte tekort komt. Het complex
wordt gebouwd aan de achterkant
van de bestaande fabriek van
Dinnissen en moet 60 bij 70 meter
groot worden. In de hallen komen
tien ton aan kranen, lasersnij-installaties, draai-, frees- en kantbanken
te staan en wordt er een aparte
RVS-lashal gerealiseerd.

Dinnissen bestaat sinds 1948
en houdt zich bezig met de ontwikkeling van machines en productielijnen waar poeders, granulaten
en korrels worden verwerkt. Dit
doet ze voor klanten wereldwijd in
de voedingsmiddelensector, diervoedingsindustrie en chemische
industrie. Momenteel zijn er ongeveer tweehonderd personen werkzaam.

Pakketten en
brieven uit de
automaat in Horst

Kom jij bij ons op de bank?

Brieven en pakketten van PostNL kunnen sinds maandag 17 juni in
Horst uit een automaat worden gehaald. De machine staat ter hoogte
van de Stationsstraat 90, op de plek waar eerst een brievenbus van het
postbedrijf stond.
Met de komst van de automaat is
het nu niet alleen mogelijk om 24
uur per dag brieven te posten, maar
ook pakketjes op te halen en te
versturen. De machine bestaat uit
een brievenbus en meerdere lockers
in verschillende formaten. Die zijn
bedoeld om pakketjes te versturen of
te ontvangen.

PostNL heeft de automaat tegenover het hoofdkantoor van Vissers
Energy Group in Horst bij het tankstation geplaatst. “Wij zijn heel blij
met de pakket- en briefautomaat,
want daarmee voegen we een extra
dienst toe aan onze services”, zegt
Kim Janssen van Vissers Energy
Group.

Dag van de Bouw in
Ooijen-Wanssum
Ruim 1.100 geïnteresseerden kwamen zaterdag 15 juni, tijdens de Dag
van de Bouw, een kijkje nemen bij Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Er waren diverse activiteiten.
Zo kon er een bustour worden
gemaakt en konden kinderen een
eigen brug of een dijk in de zandbak
bouwen. Daarnaast liepen bezoekers
voor het eerst over de nieuwe brug in
Wanssum of konden het project vanuit
de lucht bekijken. Met een hoogwer-

ker konden bezoekers de lucht in en
het werk van bovenaf zien. Tijdens de
Dag van de Bouw maakten bezoekers
volop foto’s. De organisatie stelt de
vijf mooiste, leukste of meest originele foto’s van deze dag een prijs
beschikbaar. Stuur daarvoor de foto
naar moodermaas@duravermeer.nl

Financieel Adviseur gezocht
Stel je eens voor dat jij als Financieel Adviseur bij Rabobank Horst Venray ervoor zorgt dat
onze particuliere klanten hun dromen kunnen verwezenlijken door jouw deskundige adviezen.
Dat jouw goede raad ertoe leidt dat klanten met nieuwe inzichten en gerichte toekomstplannen
de deur uit gaan. Een verantwoordelijkheid met impact door onze klanten te ondersteunen bij
hun complexe behoeften op het gebied van wonen, inkomen en vermogen.
Met jouw talenten
• Je hebt een hbo-opleiding
• Je bent in het bezit van de WFT diploma’s Basis,
Vermogen en Hypothecair krediet
• Je bent een teamplayer
• Je werkt zelfstandig, efficiënt en effectief
• Je bent vaardig in de dienstverlening via
virtuele kanalen
• Je zet net dat stapje extra voor onze klanten
• Je hebt de ambitie om jezelf te
ontwikkelen.

De beste versie van jezelf worden?
Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling
centraal te stellen en te investeren in een
omgeving waarin je blijft leren.
Daarbovenop kan je bij ons ook rekenen op o.a.:
• Een aantrekkelijk salaris, gebaseerd op kennis en
ervaring
• Een dertiende maand en vakantiegeld
• Reiskostenvergoeding
• Flexibiliteit in werktijden en locatieonafhankelijk
werken.

Laten we kennismaken
Ben jij onze nieuwe collega? We ontvangen graag je sollicitatie voor
26 juni via https://rabobank.jobs/nl/. Voor vragen over deze functie kun
je contact opnemen met Manager Particulieren Frédy Frederiks-Muller
via 06-20817815.

Rabobank Horst Venray
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik heb het stokje
overgedragen aan de jeugd’
Een dorpsraad is een schakel tussen
bewoners van een dorp en de gemeente.
In de gemeente Horst aan de Maas kent
elk dorp een dorpsraad, waarvan
Broekhuizen en Broekhuizenvorst er samen
één hebben. Dat het niet altijd even gemakkelijk is om nieuwe leden voor een dorpsraad
te vinden, blijkt wel uit de cijfers van
TipHorstaandeMaas.nl Maar liefst 77 procent
van de inwoners uit de gemeente Horst aan
de Maas zou geen lid willen worden van een
dorpsraad.
Een aantal inwoners heeft al eens deelgenomen aan een dorpsraad en heeft na zijn
lidmaatschap plaats gemaakt voor jongere
geïnteresseerden: “Ik ben voorzitter geweest
van de dorpsraad in Meerlo in de jaren 75 tot
en met 85. Ik heb vervolgens het stokje over-

Inwonerspanel

1.672 leden

Weet
niet
16%

Ja
7%

Nee
77%
Zou jij lid
van een dorpsraad
willen worden?

sen de diverse partijen en belangen.”
gedragen aan de jeugd”. Iemand anders zegt:
Ondanks dat er veel inwoners geen lid willen
“Momenteel ben ik 72 jaar, maar ik heb in het
worden, is er een aantal (7 procent) dat er wel
verleden een periode van vier jaar in de dorpsvoor open staat. De onderwerpen waar de dorpsraad gezeten. Ik vond dit zeer zinvol”. Maar niet
raad zich mee gaat bemoeien zijn daarin wel
iedereen gelooft in de huidige kracht van een
een bepalende factor.
dorpsraad: “Gezien de
Ook houden de inwoners
negatieve ervaring die
‘Ik sta er voor open’
rekening met praktische
dorpsraden hadden met
zaken om al dan niet lid
de gemeente, zou ik
‘Ik vind het teveel een
te worden van de dorpsgeen lid willen worden.
vriendenclub’
raad: “Dat hangt af van
Er werd onvoldoende
de taken en de tijden van
naar de raad geluisterd.
‘Het is teveel geneuzel’
de vergaderingen, maar
Een dorpsraad als klankhet lijkt me zeker leuk.”
bord voor eigen bewoners van een dorp kan wel een belangrijk orgaan TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
zijn.” Een andere inwoner is het daar mee eens:
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
“Ik zou geen lid willen worden in de huidige
TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanopzet. De dorpsraad is te vaak een verlengstuk
melden voor de volgende enquête, kijk op
van de gemeente in plaats van intermediair tus- www.tiphorstaandemaas.nl

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

10 duurzame boerderijwoningen
all-electric en gelijkvloers wonen

Allerlaatste kans!
€ 8.500,- koopsubsidie en
€ 3.000,- duurzaamheidsubsidie
levensloopbestendig wonen!
Aanvragen kan tot 1 juli 2019

Kijk op de website van gemeente Horst aan de Maas:
www.horstaandemaas.nl/subsidie-lening-regeling-voor-uw-woning

Verkoop en informatie

077 260 00 00

Een project van

077 326 26 00

www.plandecomert.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 23

De natuur van de Kasteelse Bossen gaat voor
Gemeente Horst aan de Maas wil geen ‘grote geluidsdragende evenementen’ meer toestaan in de Kasteelse Bossen in Horst.
De gemeente zag in dat grote evenementen met harde muziek
eigenlijk niet wenselijk zijn op de locatie, omdat ze de natuur en aanwezige dieren in de omgeving kunnen storen. 63 procent van de stemmers op deze poll is het eens met de gemeente. Op Facebook reageert
Gemma Baltussen: “Ik heb het altijd al raar gevonden om zo’n evenement
(met deze muziek ) daar te houden en dat ‘s nachts!” Wim Coenen zet er
aan de andere kant vraagtekens bij. “Ik vraag me wel af welke omvang

muziekevenementen moeten hebben voordat ze de natuur disproportionele schade toebrengen. Zijn er onderzoeken die de gevolgen van deze
geluiddragende evenementen voor de flora en fauna in het gebied in kaart
brengen? Het is makkelijk om te roepen dat natuur hier boven cultuur gaat.
Volgens mij is Horst aan de Maas ook gebaat bij een levendige muzieksector, waar jong en oud samen komen om geïnspireerd en geëntertaind te
worden. Juist unieke locaties als de Kasteelse Bossen kunnen hier als decor
een belangrijke rol in spelen en zo een bijdrage leveren aan het cultuuraanbod van de gemeente.”

Kleine school openhouden
is trekken aan een dood paard
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Het schoolbestuur, ouders van leerlingen en het dorp moeten er samen
voor gaan zorgen dat basisschool De Driehoek in Griendtsveen toekomstbestendig blijft.
Alleen op die manier kan de basisschool in het Peeldorp blijven bestaan.
Dus worden ouders opgeroepen de school vooral te promoten en wordt er
gekeken naar het starten van een samenwerking met basisschool De Wouter in
America. Bijvoorbeeld bij het organiseren van een sportdag en door teamleden
uit te wisselen. Goed dat er zoveel energie wordt gestoken in het openhouden

van de school. Een basisschool maakt nu eenmaal onderdeel uit van de leefbaarheid van een dorp. En samen moeten dorpsgenoten er alles aan doen om
ervoor te zorgen dat de school de deuren niet hoeft te sluiten.
Je kunt je echter ook afvragen of het wel de moeite waard is om je daar
zo voor in te spannen. Als een school door een dalend leerlingenaantal geen
bestaansrecht heeft, kan hij dan niet beter sluiten? Er wordt dan erg veel tijd en
geld ingestoken in iets wat niet meer kan bestaan.
Kleine school openhouden is trekken aan een dood paard. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 24) > Ik ben bereid meer te betalen voor behoud afvalsysteem > eens 28% oneens 72%

Kwaliteit heeft een naam

Locker Company verhuurt lockers aan festivals, beurzen,
(sport-)evenementen, bedrijven en instellingen in Nederland,
België en Duitsland. Per direct zijn wij op zoek naar een

BAKWAGENCHAUFFEUR M/V
Lekker op pad met onze bakwagen om lockers weg te brengen
of op te halen. Een leuke baan in een klein hecht team.
Wat ga je doen?
• Laden en lossen van lockers;
• Transporteren van lockers;
• Op- en afbouw van lockers
op locatie.
Wat krijg je ervoor terug?
• Goed salaris;
• Vaste uren op contract
(24 tot 32 uur).

Wat breng jij mee?
• BE rijbewijs (dit is een pré);
• Woonachtig binnen een straal
van 30 km van Horst.
Ook 55+ ers nodigen wij
van harte uit om te reageren.
Interesse? Stuur dan je cv en korte
motivatie naar jobs@linqeventgroup.nl

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

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

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

When They
See Us
De Netflix-serie When They
See Us heeft in Amerika al veel
stof doen opwaaien. Ik ben één
aflevering onderweg en kan al
die ophef al goed begrijpen. De
vijf afleveringen tellende
mini-serie is een deprimerende, maar helaas ook realistische weergave van de
werkelijkheid.
When They See Us vertelt het
waargebeurde verhaal van de
Central Park Five, vijf zwarte
jongens tussen de 14 en 16 jaar
oud, die in 1989 werden aangehouden op verdenking van de
verkrachting van een blanke
vrouw. In de verhoren die volgden werden ze dermate onder
druk gezet, dat ze bekenden
betrokken te zijn geweest, ook al
was dat niet het geval. Racisme
speelde een grote rol in het
proces en de jongens werden
veroordeeld tot celstraffen
tussen de 6 en de 14 jaar, onterecht, zonder goed bewijs.
Twaalf jaar later bekende een
blanke serieverkrachter en
moordenaar de verkrachting op
zijn geweten te hebben. De
mannen zijn nu vrij en hun naam
is gezuiverd, maar de littekens
dragen ze voor altijd bij zich.
Naar aanleiding van de serie zijn
twee van de betrokken juristen
dertig jaar na dato alsnog ter
verantwoording geroepen.
Hoewel terecht, ergens ook bizar.
Bizar dat er een Netflix-serie
voor nodig is om deze juristen te
kunnen confronteren met hun
handelen. Bizar om te bedenken
dat deze zaak waarschijnlijk
slechts één voorbeeld is van de
ongelijkheid in het Amerikaanse
strafrecht. Misschien dat When
They See Us meer losmaakt dan
alleen ophef over deze zaak en
dat het uiteindelijk leidt tot een
volledig gelijke behandeling.
Dat de serie er voor zorgt dat
het, ook in het strafrecht, niet
meer uitmaakt of je blank, zwart
of pimpelpaars bent: dat iedereen voortaan onschuldig is tot
het tegendeel bewezen is.
Aniek
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GEPLUKT Toos Gooren-Aerts

Borduren, lezen, verzamelen, tuinieren: wie dit zo leest verwacht misschien niet dat Toos laatst 92 kaarsjes uitblies. Deze kwieke Swolgense geniet
nog volop van het leven en is, zoals ze het zelf zegt, dankbaar voor alles. Deze week wordt Toos Gooren-Aerts geplukt.
Als je 92 jaar bent, gaat niet alles
meer zoals het vroeger ging. Daar laat
Toos zich echter niet door uit het veld
slaan. “Dan denk ik: dat en dat kan ik
nog wél.” Zo ging ze twee jaar geleden op reis naar Londen, waar haar
jongste kleindochter heeft gestudeerd. “We gingen met de trein onder
het kanaal door. Dat was wel een
belevenis.”
Het liefste wilde Toos dokter
worden. Maar dat zat er voor meisjes
die in de jaren 40 van de vorige eeuw
opgroeiden niet echt in. Na de lagere
school mocht ze dan ook niet doorle-

ren, wat ze heel graag had gewild,
maar moest ze thuis gaan werken.
Daar hielp ze haar moeder in het
gezin met negen kinderen. Toos was
de oudste. Na haar kwamen nog twee
jongens, dan drie meisjes en vervolgens nog eens drie jongens.
“Mijn vader zei altijd: ‘als oudste moet
je ook de wijste zijn.’ Maar ik was niet
zo volgzaam”, knipoogt ze. Leren deed
ze heel graag en ze bewaart goede
herinneringen aan de meisjesschool in
Tienray, die geleid werd door de
zusters. Swolgen had namelijk enkel
een jongensschool. “Ik kon het met

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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name goed vinden met zuster Alberta
Hermans. Zij was heel vooruitstrevend
en nam de klas wel eens mee op
uitstapje, naar een bedrijf in de buurt
bijvoorbeeld.”
Toos was 12 jaar toen de Tweede
Wereldoorlog uitbrak. Wat haar nog
goed bijstaat, zijn de razzia’s in de
nadagen van de oorlog. Haar vader en
broer, die net 16 was geworden, werden opgepakt om mee naar Duitsland
genomen te worden. “We hadden
net die avond daarvoor inkwartiering van de Wehrmacht gehad, dus
zij wisten wie er in huis waren.”
Toos liet het er echter niet bijzitten.
Ze hoorde van enkele gezinnen waar
de vader thuis mocht blijven, omdat
er bijvoorbeeld een zieke in huis was.
Ook Toos’ moeder had gezondheidsproblemen. Terwijl de mannen uit
huis werden gehaald, liep Toos hen
achterna, zo proberend de soldaten
over te halen haar vader niet mee
te nemen. “De mannen moesten in
een stoet meelopen en op een gegeven moment hield één van de soldaten mijn vader bij de mouw tegen.
Hij mocht blijven.” Haar broer werd
echter wel meegenomen en een
onzekere tijd volgde. “We wisten niet
waar hij was, we wisten helemaal
niets. Uiteindelijk is hij in maart weer
thuis gekomen.”
Toos was een jaar of 18 toen ze
hoorde van een opleiding tot gezinsverzorgster in Breda. Ze wilde er graag
heen maar bang omdat ze dacht dat
ze toch niet zo mogen, vertelde ze er
niets over thuis. Totdat ze een keer
bij een bijeenkomst was waar een
maatschappelijk werkster over haar
werk vertelde. Die deed een goed
woordje voor haar en dus vertrok Toos
van het kleine Swolgen naar Breda.
“Daar ben ik voor het eerst in een
frietkraam geweest. Dat kenden we

helemaal niet hier”, zegt ze lachend.
Na enkele maanden theorieles, mocht
Toos voor haar praktijkjaar naar EttenLeur. Daar werkte ze in verschillende
gezinnen, al ging ze ook regelmatig
terug naar Swolgen. “Dan fietste ik
naar het station in Breda, ging met de
fiets op de trein naar Horst en fietste
vervolgens naar huis.” Ze ging niet
alleen voor haar ouders en broers en
zussen terug. Maar ook voor Jan die
ze intussen had leren kennen. Haar
vader vond haar nog eigenlijk te jong
om verkering te hebben. Hij waarschuwde Jan ook: “Hij zei tegen hem:

‘Ze wil het wel altijd het beste weten.’
‘Dat krijg ik er wel vanaf’, zei Jan toen.
Dat heeft hij nog vaak moeten horen.”
Jan en Toos trouwden op 3 juni
1950 en gingen in Jans ouderlijk huis
aan de Legert wonen. Daar woont
Toos nog altijd, samen met haar jongste zoon. Samen kreeg zij samen met
Jan zes kinderen: twee jongens en
vier meisjes. “Ik weet nog dat ik in
het kraambed lag van ons vijfde kind.
De zuster kwam om mij en de baby te
verzorgen en de rest van de kinderen
stond er omheen. De baby wilde nog
niet drinken, totdat het haar ineens
lukte. Onze oudste zei toen: maar het
kindje had dat toch ook nog nooit
gedaan!” Jan en Toos waren 61 jaar
getrouwd. Jan is acht jaar geleden
overleden. De foto’s in de woonkamer herinneren aan die mensen die
ze intussen verloren is. “Onze oudste
dochter is vorig jaar overleden, zij was
ernstig ziek. Onze tweede dochter is
op haar 19e met haar brommer verongelukt.” Er staan ook foto’s van haar
vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Ze wonen verspreid over het
hele land. En waar Toos geen dokter
mocht worden, hebben twee van haar
kleindochters wel een doktersopleiding gevolgd.
Hoewel ze al 92 is, zit Toos niet
stil. Ze handwerkt graag, vooral
borduren, ze tuiniert en leest.
“Met name detectives”, zegt ze.
Favoriet zijn de boeken van Nicci
French. En dan is er nog haar grote
verzameling kranten en tijdschriften. “Als kind knipte ik al artikelen uit
over onderwerpen die mij aanspraken en daar maakte ik dan plakboeken van. Op een gegeven moment
had ik daar geen tijd meer voor, dus
bewaarde ik de kranten zo. Het is wel
de bedoeling dat ik er nog een keer
plakboeken van ga maken. Als ik er
tijd voor heb”, grapt ze.

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

U heeft een initiatief
en dit past niet in het gemeentelijke beleid ?
Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden !

bureau
leefomgeving
+31 (0)77-208 6099 | www.bureauleefomgeving.nl
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 25 juni
2019 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 19.00 uur

verleende omgevingsvergunning voor het

Behandeling van bezwaarschrift tegen de

oprichten van een distributiecentrum aan de

verleende vergunning voor een inrit aan de

Erik de Rodeweg in Sevenum.

Steffenstraat in Horst.
De commissie brengt advies uit over te nemen
Hoorzitting om 19.30 uur

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

Behandeling van bezwaarschrift tegen

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

de tijdelijke sluiting van een pand aan de

(ingang via hoofdingang).

Hoogstraat in Broekhuizen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
Hoorzitting om 20.00 uur

met de secretaris van de commissie, mevr.

Behandeling van bezwaarschrift tegen de

A. Schatorje-Linders, tel. (077) 477 97 77.

Kalendergids 2020

Werving kalendergids
In de komende weken zal Lokaal Totaal (onderdeel van FMR Producties) bedrijven en
instellingen bezoeken om adverteerders te werven voor de kalendergids 2020. Het staat
u vrij om hier wel of niet op in te gaan.

Nijmeegse 4-daagse

Lopen voor Gezondste Regio 2025?

Evenementen aanmelden voor

2020 tot uiterlijk 1 september

kalendergids

doorgeven aan Unit Communicatie,

Verenigingen en organisaties kunnen

tel. (077) 477 97 77 of per e-mail:

Net als voorgaande jaren wil de gemeente Horst aan de Maas haar inwoners, die meelopen

hun evenementen voor de kalendergids

gemeente@horstaandemaas.nl

met de 4-daagse van Nijmegen, succes wensen. De gemeente wil hen, na een kort eerbetoon, opnieuw een blijk van waardering meegeven voor hun te leveren prestatie. Dit mooie
initiatief, naar een idee van een inwoner van Horst aan de Maas die ook zelf één van de wan-

Voldoet uw bedrijf al aan de
informatieplicht energiebesparing?

delaars is, krijgt hiermee een verdiend vervolg.

Meer dan 5000 bedrijven uit Noord-Limburg moeten op 1 juli 2019 aan de informatieplicht

editie van de vierdaagse van Nijmegen.

energiebesparing voldoen. Gebruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3

Veel van hen waren toen herkenbaar aan een

Prestatie

frisgroen of rood petje met het logo van de

De gemeente en de Gezondste Regio 2025

gemeente en van de Gezondste Regio 2025.

begroeten u graag op zaterdag 6 juli. Inloop

Wandelen is gezond en dat mag worden

is vanaf 10.15 uur. Uw deelname aan de

uitgedragen.

vierdaagse is een mooi voorbeeld van hoe

aardgas, dan hoort u daar waarschijnlijk bij.

Goed idee

daarvoor bij deze van harte uitgenodigd.

Vorig jaar liepen zo’n 190 inwoners van

Wilt u daarbij aanwezig zijn, meldt u dan aan

Horst aan de Maas mee met de honderdste

via www.horstaandemaas.nl/wandelaars.

Horst aan de Maas en de Gezondste Regio
Uitnodiging en aanmelding

samengaan. De gemeente is bij voorbaat

Op zaterdag 6 juli is er daarom, voorafgaand

al trots op uw prestatie, maar vooral ook op

aan de start van de vierdaagse op dinsdag

het feit dat velen van u dat samengaan van

16 juli, opnieuw een ontmoeting gepland

onze gemeente en de Gezondste Regio ook

in de raadzaal van het gemeentehuis.

daadwerkelijk vier dagen lang laten zien op de

Alle deelnemers aan de vierdaagse zijn

wandeling.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

America

Hegelsom

Sevenum

Lorbaan 17

Bosstraat ongenummerd

Zeesweg 20

Broekhuizen

Horst

Maarten de Vriesstraat 2

Vonkelweg 1

Songertweg 16

Broek 6

Grubbenvorst

Westsingel ongenummerd

Kleefsedijk 29a

Deze informatieplicht is ingevoerd om

duurzaam-ondernemen/energie-besparen/

Nieuw Erf

Gasthuisstraat 27

Mgr Verstraelenstraat 3

bedrijven te stimuleren om energie te

informatieplicht-energiebesparing) .

Narcissenstraat 5

Kronenberg

Peperstraat 49

besparen, want in de praktijk laten veel

Op deze site onder “communicatiemiddelen’

Leliestraat 8

Schorfvenweg 3

Maasbreeseweg 2

bedrijven daar nog kansen en geld liggen.

kunt u ook een webinar volgen over wat de

Burg van Leenstraat 44

Meterik

Horsterweg 64

informatieplicht energiebesparing inhoudt.

Kapelaan Slotsstraat

Speulhofsbaan

Swolgen

Voor meer informatie en een stappenplan

Daarin krijgt u onder meer antwoord op de

ongenummerd

waarmee u kunt toetsen of de verplichting

vragen of de informatieplicht ook voor u geldt

De Bisweide 14

Donkstraat 18

Tienray

ook voor uw bedrijf geldt, kijkt u op de

en hoe u het eLoket gebruikt voor het indienen

Asterstraat 4

Jan Drabbelsstraat 8

Bernadettelaan 10a

site van RVO (www.rvo.nl/onderwerpen/

van uw rapportage.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

ongenummerd

gemeente@horstaandemaas.nl

Nabij Molenzijweg 4

077 - 477 97 77
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Verbod op megastallen
De SP-fractie in de gemeenteraad van Venlo heeft een tijd geleden
een motie ingediend waarin de fractie vroeg om een verbod op
megastallen in de gemeente Venlo.
Die motie is gehonoreerd en de
gemeente Venlo werkt er aan om het
verbod in te voeren. Het College van
B&W van gemeente Venlo vond het
een zodanig sympathieke motie, dat
ze meteen wilde proberen daar ook
regionaal beleid van te maken. De

gemeente Venlo is vervolgens in
gesprek gegaan met omliggende
gemeenten, maar die wezen het idee
van een regionaal verbod op megastallen af. De SP Horst aan de Maas heeft
daarover schriftelijke vragen gesteld
aan het College van B&W van

gemeente Horst aan de Maas. De SP
wil weten wanneer het gesprek tussen
de gemeente Venlo en Horst aan de
Maas heeft plaatsgevonden en wat de
conclusies uit dit gesprek waren.
Het is volgens de SP Horst aan de
Maas een gemiste kans dat er nu niet
gezamenlijk opgetrokken kan worden om een verbod op de intensieve
veehouderij te realiseren. De afgelopen jaren is groot, groter, grootst

het mantra geweest en groei zou alle
problemen oplossen. Maar dit is niet
het geval. Niet voor dierenwelzijn, niet
voor de natuur, niet voor de uitstoot
van gevaarlijke stoffen en niet voor de
financiële positie van veel veehouders.
De SP in Horst aan de Maas wil
zich er voor blijven inzetten om gezamenlijk met andere gemeenten en
partijen aan een constructieve oplossing te werken. Daarom stelt de partij

Laten we agrariërs nog ondernemen?
Ondernemers in de agrarische sector zijn innovatief en efficiënt.
Ze zoeken steeds naar duurzamere manieren van telen en kweken.
En omdat de gemeente steeds specifiekere vragen omtrent vergunningen van een agrarisch bedrijf krijgt, wil het College van B&W beleid
gaan maken voor de zogeheten Teelt Ondersteunende Voorzieningen
(TOV).
Onder de TOV vallen bijvoorbeeld
zaken als plastic over aspergebedden, aardbeienplanten in stellingen,
stellingen om bomen langs te
geleiden, hagelnetten of containervelden. Voorzieningen die arbeidsvriendelijker zijn en/of

milieubewuster en efficiënter.
Prima, want Horst aan de Maas
is een grote agrarische gemeente
waarop we trots mogen zijn. De keerzijde is echter dat B&W de agrarische
bedrijven met al hun vernieuwende
methoden wil gaan belasten met

zogenaamde kwaliteitsbijdrages. Dit
vinden wij concurrentievervalsend en
onacceptabel, aangezien andere agrarische bedrijven buiten onze gemeenten niet met deze extra kosten worden
geconfronteerd.
Een fruitteler mag bijvoorbeeld
van zijn gehele areaal maar maximaal
de helft overkappen als bescherming
tegen hagel of zware onweersbuien.
Daarmee zeg je eigenlijk tegen de
ondernemer dat je maar de helft mag
verdienen indien we noodweer krijgen? Dit kan toch niet.

De relatie tussen bestaande natuur
en haar omgeving en de belangen van
de agrarische ondernemers dienen in
balans te zijn. Een gezond landschap
is uitermate belangrijk voor inwoners, recreanten, planten en dieren
in onze omgeving. Maar óók voor de
agrarische ondernemers. Dat we als
gemeente goed beleid willen maken
voor TOV is één, maar dan wel gelijke
monniken, gelijke kappen. Gewoon.
Doen.
Peter Elbers,
VVD Horst aan de Maas

Arbeidsmigranten: geen verrassingen meer
Wij willen dat de raad actief informatie krijgt wanneer een bedrijf in
onze gemeente een vergunning aanvraagt om een grote groep arbeidsmigranten te huisvesten. Dat voorstel deden we samen met de coalitiepartners in de raadsvergadering van deze week.
Als vertegenwoordiger van de
twee pro-Europese partijen
D66+GroenLinks zijn wij voorstander van open grenzen en internationale samenwerking. Wel willen
we controle. Geen verrassingen
meer. Alleen met informatie over
aantallen en effecten hebben we
als gemeente grip op de gevolgen.

In het belang van migranten zelf,
bedrijven en inwoners. Op het
moment dat de raad weet dat een
bedrijf een aanvraag doet om een
grote groep migranten te huisvesten,
kunnen raadsleden zelf met inwoners, migranten en bedrijven meedenken. Samen zijn we
verantwoordelijk voor een goede

gang van zaken. Ook willen we dat
de adviesraad, waar arbeidsmigranten vertegenwoordigd zijn, beter
wordt gebruikt voor de input van
beleid. Wat ons betreft is mee
kunnen praten de belangrijkste
manier om integratie te bevorderen.
Daarbij moeten migranten weten van
hun rechten en plichten zodat ze hulp
kunnen inschakelen waar nodig bij
de verantwoordelijke instanties.
Dat betekent samenwerking van
onze gemeente met politie en de
arbeidsinspectie.

Vorige week kwam er dankzij deze samenwerking in Brabant
nog uitbuiting aan het licht bij een
aspergebedrijf. Werknemers kregen
55 cent betaald voor een kilo geoogste asperges, moesten elke dag zo’n
twaalf uur werken en slapen in caravans zonder stroom of kookgelegenheid. Goed dat deze werkgever nu
wordt aangepakt. Laten we elkaar
blijven informeren en samen de vinger aan de pols houden.
Eveline Baas,
D66+GroenLinks

Integraal Huisvestingplan Onderwijs
In de raad hebben we afgelopen dinsdag gesproken over de beleidsvisie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het beschikbaar
stellen van onderwijshuisvesting
voor de duur dat het onderwijs hier
behoefte aan heeft. Samen met de
schoolbesturen wordt er gesproken
over locatie, kwaliteit, organisatie en
financiële planning van de onderwijsgebouwen. Gezien het gezamenlijke belang zal er uiteindelijk een

plan op tafel moeten komen waarover
overeenstemming is tussen het
onderwijs en de gemeente. Hierin
zullen keuzes gemaakt worden, voor
de korte termijn, maar gezien de
demografische ontwikkelingen zeker
ook voor de lange termijn.
Een concrete situatie is bijvoorbeeld de school in Griendtsveen.
Dynamiek heeft besloten de school

open te willen houden, maar dit laat
wel het dilemma zien tussen leefbaarheid van een kern en goed onderwijs.
We zien in de kern Horst twee scholen die moet werken met dependances om de kinderen allen te kunnen
huisvesten en in Sevenum daarentegen zien we structurele leegstand
waar een oplossing voor moet komen.
Kortom diverse vraagstukken waarvan
de uitdaging is groot.
Van belang is dat we met z’n allen
onderkennen dat deze vraagstukken

er liggen en op zoek gaan naar passende oplossingen. Het belang van de
kwaliteit van onderwijs dient vooropgesteld te worden, waarbij op korte
termijn creatief gezocht zal moeten
worden naar een zo optimaal mogelijk gebruik van hetgeen er ligt. Deze
noodzaak is er en ik zie gelukkig in
mijn eigen omgeving ook dat dit aan
het gebeuren is.
Loes Wijnhoven,
CDA Horst aan de Maas

voor toch nog een poging te ondernemen om te komen tot regionaal
beleid, waarbinnen het voor individuele gemeenten mogelijk wordt een
verbod op megastallen in te stellen.
Als gemeente Horst aan de Maas echt
wil dat Noord-Limburg de Gezondste
Regio van 2025 wordt, dan kan ze
niet achterblijven.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas
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Rolstoeldanswedstrijd in Meerlo
De vierde editie van de Showdance rolstoeldanswedstrijd wordt dit
jaar op zaterdag 22 juni georganiseerd door Stichting BES, rolstoeldansgroep Roll for Fun en Platform Gehandicapten Horst aan de Maas. Deze
vindt plaats bij sport- en feestzalencomplex ‘t Brugeind in Meerlo.
Stichting BES (Bewegen en
Sporten voor mensen met een
beperking) ondersteunt sporten voor
mensen met een beperking met
integratie als doel. Onder Stichting
BES vallen momenteel jongeren
sportgroep GFiT, dansgroep Mikado

Horst en rolstoeldansgroep Roll for
Fun. De Showdance-wedstrijd begint
om 11.00 uur en duurt tot ongeveer
16.30 uur. Er wordt in twee sessies
gedanst in verschillende categorieën.
Kijk voor meer informatie op
www.showdancemeerlo.jimdo.com

Selectie

Hôrster Hundje:
tien ontwerpen
in de maak
Tien kunstenaars werken momenteel aan een ontwerp voor het
nieuwe Hôrster Hundje dat op het St. Lambertusplein in Horst opnieuw
wordt geïntroduceerd. De werkgroep achter het burgerinitiatief zoekt
nog zestien personen die als jury gaan optreden en een selectie gaan
maken uit de ontwerpen.
Een groepje inwoners van de
gemeente Horst aan de Maas wil het
Hôrster Hundje meer karakter geven
en het opnieuw introduceren in het
dorp. Er werd een liedje gemaakt en
een ontwerpwedstrijd op touw gezet
voor een nieuw beeld van het
Horster icoon.
In totaal werken tien kunstenaars aan hun ontwerpen, die op
vrijdag 5 juli gejureerd worden.
De werkgroep wil een zestienkoppige jury samenstellen van inwoners van de gemeente Horst aan de
Maas, die uiteindelijk drie ontwerpen gaan kiezen. Die worden deze
zomer geëxposeerd, zodat inwoners
van de gemeente ook hun stem uit
kunnen brengen op hun favoriet.

Het ontwerp met de meeste stemmen wordt uiteindelijk gemaakt en
op het Lambertusplein geplaatst.
Op vrijdag 5 juli vindt om
19.00 uur de jurering plaats bij
het Centrum Management op de
Steenstraat 2 in Horst. De juryleden
hoeven geen kunstkennis te hebben,
mogen van alle leeftijden zijn en
moeten in de gemeente Horst aan
de Maas wonen.
Wie graag deel uit wil maken
van de jury, kan zich aanmelden via
hundje@horst-centrum.nl onder vermelding van ‘Aanmelding jury’ en
met vermelding van voor- en achternaam, woonplaats en geboortejaar.
De ingelote juryleden krijgen voor
maandag 1 juli bericht.

Netjes turen in America
Een goeie schep in het water, omkiepen in een bakje en turen maar: wat leeft er in de sloot?
Zo’n vijftig tot zestig kinderen kwamen zaterdag 15 en zondag 16 juni naar natuur- en informatiecentrum Aan de Drift in America voor de IVN Slootjesdagen. “Bij iedere schep in het water was er wel
iets te vangen, zoals salamanders, kikkervisjes en verschillende soorten libellenlarven”, aldus René
Colbers van IVN De Maasdorpen dat het evenement organiseerde. “Met behulp van zoekkaarten
konden de kinderen de beestjes op naam brengen en voor het hele kleine werk waren microscopen
aanwezig. Het waren geweldige dagen.”

Workshops en markt

Bijenfestival in
Melderslo
In Melderslo vindt van donderdag 28 tot en met zaterdag 30 juni
het Mellifera Tree-Beekeeping Festival plaats. Tijdens het festival zijn
diverse workshops en is er een markt. Het evenement vindt plaats aan
de Herenbosweg 25b.
Bijen en hommels behoren tot
de meest bedreigde diersoorten.
Ook in Nederland wordt meer dan
de helft van de wilde bijen in zijn
voortbestaan bedreigd. Om meer
aandacht te vragen voor de situatie
van de wilde bij is er in Melderslo
een speciaal festival. De deelnemende imkers zijn afkomstig uit
diverse Europese landen. Centraal
op het festival staan de Zwarte bij
en het terug in de natuur laten
leven van honingbijenvolken. Poolse
imkers zijn aanwezig om te demonstreren hoe ze volgens Poolse
traditie boomstammen uithollen
waarin honingbijenvolken op een

natuurlijke manier kunnen leven.
Op vrijdag is er een workshop over
solitaire bijen en hoe je deze kunt
helpen door inheemse planten aan
te planten. Zaterdag wordt het door
Mathijs Herremans geschreven boek
Imkers van de Wereld gepresenteerd. Hiervoor zijn twaalf imkers
van over de hele wereld geïnterviewd. Ten slotte is er op zondag
een kennismakingsdag met de
bedreigde inheemse Zwarte bij,
verzorgd door Zwartebij.org. Het
festival duurt op alle dagen van
14.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.mathijsherremans.nl

MAAK VOOR
5 JULI EEN
AFSPRAAK EN
UW
AUTO GAAT G
RATIS
DOOR ONZE
WASSTRAAT!

IS UW AUTO
KLAAR VOOR DE
ZOMERVAKANTIE?
Neem nu contact op met Munckhof Techniek voor een zomercheck
van uw auto. Voor slechts € 25 controleren we uw auto op:

VLOEISTOFFEN
BANDEN

VERLICHTING
TECHNISCHE STAAT

Maak nu een afspraak via 077-3978810 of techniek@munckhof.nl
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Podiumplekken
voor Hosema
Door: turnvereniging Hosema
In Brunssum vond zaterdag 15 juni de districtsfinale georganiseerd voor de onderbouw D1 + D2 plaats. Op deze
dag streden de beste turnsters uit Limburg, Brabant en Zeeland tegen elkaar. Ook Hosema was aanwezig.

Wij zijn Lek/Habo, gevestigd in Bodegraven, met een serviceteam in Horst
(standplaats VTI Horst). Als onderdeel van de Lek/Habo Groep zijn wij actief in de
energie- en installatietechniek. Wij verkopen verbrandingsmotoren (WKK’s) met
vermogens tussen de 50 KW en 3,5 MW en verlenen hieraan de volledige service
en onderhoud. Onze klanten zijn o.a. tuinbouwbedrijven, rioolwaterzuiveringen,
zwembaden, ziekenhuizen, en energiebedrijven. Kijk voor een overzicht van onze
mooie projecten op onze website www.lekhabo.nl.

Wij zoeken…

MOTORMONTEURS

Tijdens de LK Finale wisten Anna
Bovee (pupil 2 D2), Aniek Clabbers
(instap D1), Indy Henraath (instap D2),
Lissa Verberk (instap D2) en Tess
Vossen (instap D2) zich hiervoor te
plaatsen. Een nieuwe en spannende
ervaring voor veel van deze turnsters,
maar ze hebben het goed gedaan.
Maar liefst twee keer mocht Hosema
het podium betreden. Er was zilver
voor Aniek en brons voor Indy. Anna
eindige op een 12e plek en Tess werd
18e. Door een weigering op sprong
werd Lissa 29e met mooie punten op
de overige toestellen. Op zondag werd
er wederom afgereisd naar Brunssum.

Dit keer voor de teamwedstrijden
niveau D1 en Supplement E. In de
categorie supplement E streden
veertien teams tegen elkaar waarbij er
per toestel maar drie turnsters van elk
team aan de start mogen staan.
Het team van Hosema bestond uit
Maya Venninckx, Fenne Vermeulen,
Sannah Spreeuwenberg en Nine Tissen.
Tijdens de wedstrijd werd er hier en
daar een klein foutje gemaakt door de
meiden, maar ze gingen met opgeheven hoofd verder. Het was, zoals de
meiden zelf zeggen, een fijne en
relaxte wedstrijd wat resulteerde in
een mooie 7e plaats. In niveau D1

turnden er twee teams van Hosema. In
deze categorie streden negentien
teams tegen elkaar. ‘s Ochtends was
het de beurt aan Lieke Joppen, Amber
Steeghs, Irenee Hagenaar en Marlieke
Hagenaar. Deze meiden hebben erg
hun best gedaan en werden 14e.
In de middag was het de beurt aan
Guusje Driessen, Naomi van de Laar,
Lin van Kempen en Aniek Clabbers om
te laten zien wat ze in huis hebben.
Dit team turnde een geheel foutloze
wedstrijd met een nette afwerking.
Er werd géén punt onder de 13.000
gehaald en daarmee stonden ze dik
verdiend op het hoogste podium.

(regio Midden/Zuid Nederland)
Wat ga je doen:

Als motormonteur werk je aan onze verbrandingsmotoren.
Je werkzaamheden en omgeving zijn zeer afwisselend, van het echte
‘ouderwetse’ sleutelwerk tot het oplossen van storingen met de laptop
via de modernste telemetrie verbindingen. Soms zit je een week op
locatie voor een revisie, de andere week heb je drie storingen bij drie
verschillende klanten op één dag of doe je een servicebeurt aan een
grote motor. Bij tuinders of in ziekenhuizen, met de laptop of de momentsleutel… geen dag is hetzelfde!

Wat is herkenbaar voor je:

• je hebt een (V)MBO opleiding/niveau richting motorvoertuigen
of elektrotechniek;
• je hebt kennis van en/of ervaring met (verbrandings-)motoren,
vrachtwagens of personenauto’s;
• je bent leergierig en oplossingsgericht;
• je kan samenwerken terwijl je ook je verantwoordelijheid
zelfstandig kan nemen;
• je bent woonachtig in de regio Horst/Venlo;
• en je wilt de klus graag afmaken dus een 8-tot-17-mentaliteit
past niet bij je.

Wat maakt de functie zo leuk:
•
•
•
•

het is technisch uitdagend, je bent nooit uitgeleerd;
zelfstandigheid en vrijheid om je werk zo goed mogelijk uit te voeren;
eigen servicebus, laptop, smartphone en technisch gereedschap;
diverse opleidings- en daarmee doorgroeimogelijkheden,
zodat jij je kan ontwikkelen en we met elkaar kunnen vernieuwen
en verbeteren.
• uiteraard zijn de arbeidsvoorwaarden goed geregeld.

Wat wil je nog weten, of:

• informeer: bel 0172-619 342 en vraag naar Eelko Kitselaar
• solliciteer: mail je cv met een korte motivatiebrief naar
ekitselaar@lekhabo.nl.

Kampioenstitel Sporting ST C1
Het ongeslagen C1-jeugdteam van korfbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray heeft
onlangs de kampioenstitel veroverd. De Delftse korfbalclub DES werd tijdens de laatste wedstrijd op
donderdag 6 juni verslagen met 6-7 na een spannende wedstrijd die begon met een achterstand in
de eerste helft. Het is voor het eerst dat het team kampioen wordt; in het eerste buitenseizoen
eindigden ze als tweede en in de binnencompetitie als derde.
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Medailles voor HZPC op NJJK
Door: zwemvereniging HZPC
Cas Verstegen en Tijn van Kuijk, leden van HZPC uit Horst, hebben zaterdag 15 en zondag 16 juni meegedaan
aan het NJJK in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven onder begeleiding van Mark van
Enckevort.
Cas won vijf gouden en één
zilveren medaille en Tijn één zilveren
en bronzen medaille. Beide zwemmers kwamen elkaar en de concurrentie tegen op de 200 meter wisselslag,
400 meter wisselslag, 100 vlinderslag,
100 schoolslag en 200 schoolslag.
Deze vijf afstanden werden
gewonnen door Cas. Races op de
100 meter vlinderslag en schoolslag
werden gedomineerd van het begin
tot het einde. De 200 en 400 meters
werden gewonnen door tactisch hele
sterke races, waarbij de indeling en de
verdeling van energie uit het boekje
was. Vooral het schoolslagelement bij

de wisselslagafstanden waren ongeëvenaard door de concurrentie. De
persoonlijke records werden ook nog
eens verbroken. Op de 200 meter
vlinderslag behaalde Cas de tweede
plaats. Deze race sloot hij overigens af
in een Limburgs record. Cas won ook
voor het derde NJJK op rij het Arena
klassement in zijn leeftijdscategorie.
Zwemvriend en concurrent Tijn
won een zilveren medaille op de 100
schoolslag en bronzen medaille op de
200 wisselslag. Tijdens deze laatste
afstand had het ook maar net zo goed
zilver kunnen zijn, gezien het kleine
verschil met de nummer twee. Net als

Cas, zwom Tijn uitstekende races met
PR’s op deze vijf afstanden. Dit resulteerde in top-5 plaatsen en de grootste smile op het gezicht in Eindhoven
en omgeving na de 100 schoolslag.
Tijn zwom tevens op de 100 en 200
meter vrije slag naar mooie top-8
plaatsen. Een weekend vol van beloning voor Tijn na een seizoen keihard
werken en er alles aan doen om beter
te worden. Aankomend weekend
sluiten Bjorn Piket, Floor Weijmans,
Isa Curvers, Koen Koster en Serafina
Vlijt het wedstrijdseizoen van HZPC
af met het ONK (Open Nederlandse
Kampioenschappen) in Amersfoort.

Nacompetitie duurt 18
minuten te lang voor GFC’33
Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.

Door: voetbalvereniging GFC’33
Het eerste team van GFC’33 uit Grubbenvorst speelde zondag 16 juni de finale van de nacompetitie tegen
Estria uit Escharen. Plaats van handeling was het sportpark in Heijen en de inzet was een plek in de 3e klasse.
Het werd 1-3.
lijker. Vlak voor rust werden twee
goede kansen gemist door Bas van
Beckhoven en Cedric Bramkamp. In de
rust bleek dat ook Jur Scheres niet
verder kon spelen. Toch bleef GFC’33
gevaarlijk. Jasper van der Weegen
miste oog in oog met de doelman.
Helaas sloeg na 15 minuten in de
tweede helft opnieuw het noodlot toe.
Bij een poging de bal binnen de lijnen
te houden verdraaide spits Jasper van
der Weegen zijn knie en moest per
brancard het veld verlaten. In zijn plek
kwam Willem Breukers in de ploeg.
Een van zijn eerste acties leidde tot de

voorsprong voor GFC’33 door een
doelpunt van Bas van Beckhoven.
Estria leek even aangeslagen, maar
knokte zich snel terug in de wedstrijd. In de 72e minuut viel de
gelijkmaker na een prachtig schot
van afstand en even later kwam
Estria op een 1-2 voorsprong.
De koek was op bij de Grubben
vorstenaren en vlak voor tijd werd
het nog 1-3. Daarmee promoveert
Estria naar de 3e klasse en konden
de Grubbenvorstenaren een prima
seizoen geen passend slotakkoord
geven.

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

GLASHOUT
VANAF N50Um³DopOvooUrra
ad
OPEN DAG ZONDAG 23-6-19
Schilderijen
Houthandel
& Timmerbedrijf
Training creativiteit als middel
Rene van
Ophoven
v.o.f.
Intuitief
schilderen

Foto: Jos Derx

Het duel in de halve finale tegen
Stormvogels had zijn sporen nagelaten. GFC’33 kon geen beroep doen
op de geblesseerd geraakte spelers
Willem van den Aarsen en Joost
Relouw en de geschorste Wouter
Peeters. Een grote aderlating voor de
ploeg van trainer René Peters, zo
bleek al snel in het eerste half uur.
GFC’33 beperkte zich voornamelijk
tot verdedigen en Estria bepaalde
het spel. Een doelpunt hing in de
lucht en leek ook te vallen, maar
Estria miste een penalty. GFC’33
putte hier moed uit en werd gevaar-

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Teambuilding

www.kunstatelierbliss.nl
11.OO-17.00 UUR

Houthandel & Timmerbedrijf
liss
Rene van Ophoven v.o.f.
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KOM WERKEN
BIJ 2 BRÜDER!
Ruim 40 vacatures

Oxalis D1 veldkampioen
De Pupillen D1 van fusievereniging Oxalis uit de gemeente Horst aan de Maas heeft het korfbalseizoen van dit jaar afgesloten met het kampioenschap. De korfbalsters van ODC D1 uit het
Brabantse Ommel werden zaterdag 15 juni verslagen met 7-1 door de dertien meiden van Oxalis.
Daarmee werd het veldkampioenschap binnengehaald.

Wij zoeken:
Vakantiekracht allround
Verkoopmedewerker allround
Verkoopmedewerker vis
Weekendhulp vlees
Weekendhulp allround
Vulploegmedewerker
Kassamedewerker parttime
Medewerker zelfbedieningsrestaurant
Medewerker food-kiosk
Demonstrateur
Toiletjuffrouw/heer

Wij bieden o.a.:
Unieke werkplek in centrum Venlo
Moderne werkomgeving
Volledige vergoeding openbaar
vervoer
Veel ruimte voor eigen initiatief
Enthousiaste collega’s

Solliciteer via www.2bruder.nl
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15 VRAGEN

aan
Iris Verhaeg

Geslaagd!
Na een maand wachten op
onze uitslagen was het vorige
week woensdag echt zo ver.
De spannende telefoontjes die
de rest van je leven bepalen.
Maar daarvoor zijn er nog
meer leuke dingen gebeurd.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Iris Verhaeg
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Mijn jongste zusje riep mij terwijl ik
nog lag te slapen omdat ik de eerste
drie lesuren vrij had. Ze maakte me
dus wakker terwijl ik nog gewoon 1,5
uur had kunnen slapen. Dus ik dacht:
laat me alsjeblieft slapen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en nu totaal
belachelijk is?
Loomen. Toen ik in groep 5 zat was
loomen helemaal hip en liep iedereen
met loombandjes om de armen, nek,

en enkels. Ook kon je er poppetjes, ijsjes en andere dingen van maken. Bijna
elk meisje (en soms zelfs jongens)
hadden veel loomspulletjes. Het is nu
misschien niet belachelijk, maar wel
een beetje raar als je op mijn leeftijd
nog met loombandjes rondloopt.
Wat zou je nooit weggooien?
Toen ik 1 jaar oud was, heb ik een
poppetje gekregen van mijn opa.
Mijn opa is 11 jaar geleden overleden
na een ziekbed van 22 maanden. Hij
heeft in april 2006 een auto-ongeluk
gehad, waarbij hij een dubbele dwarslaesie heeft opgelopen. Door complicaties als gevolg hiervan kon zijn
lichaam het niet meer aan en is hij in
februari 2008 overleden. Daarom is dit
poppetje heel belangrijk voor mij.

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak op school vind ik
Frans, omdat ik het een hele mooie,
maar ook moeilijke taal vind. Het is
geen makkelijke taal omdat er overal
accenten op staan. Het stomste vak
vind ik geschiedenis omdat het gewoon
saai is en het interesseert me niks.
Heb je een bijnaam?
Mijn ouders noemen me altijd Ir of
Irke. Mijn oma noemde me vroeger
altijd Mini Muis. En sommige van mijn
vriendinnen noemen me Irisje. Ik vind
het altijd wel grappig omdat mijn
naam al zo kort is en ze er toch een
bijnaam voor verzinnen.
Waardoor moest je de laatste keer
huilen?
Toen we ons hondje moesten laten
inslapen. Ik had het er heel moeilijk
mee ook al wist ik dat het eraan ging
komen. Ik kon haar niet loslaten en
heb heel lang en hard gehuild.
Wie kent jou het beste?
Mijn moeder, ik vertel haar bijna alles
en ze weet alles over mij. Mam voelt
altijd wel aan als ik ergens mee zit.
Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Dat is een 8 voor een luistertoets van
Engels, de toets was best makkelijk
dus het was niet moeilijk om een 8 te
halen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
beleven?
Dat is groep 8. Ik was toen schoolprinses van de Doolgaard in Horst, en we
hadden musical, kamp en gala. Het
was superleuk en ik zou het graag
opnieuw willen doen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd, of te laat?
Op school ben ik altijd precies op tijd,
maar met iets inleveren op school of
afspreken ben ik altijd te laat. Ik vergeet het gewoon en dan kom ik er op
het laatste moment achter dat ik nog
iets moet doen of ergens heen moet.

Hond of kat?
Hond. Wij hebben 15 jaar lang een
hondje gehad, maar die hebben we
helaas in februari moeten laten inslapen. Zij was altijd mijn beste maatje
en ik kon niet zonder haar. Mijn opa
en oma hebben ook een heel leuk
en schattig hondje, Bo. Ze is nu 3 jaar
en vanaf dag één dat we haar samen
gingen ophalen, is ze altijd bij me als
ik daar ben. Ik hoop nog altijd dat we
een nieuw hondje krijgen, het liefst
een puppy van Bo.
Waar ben jij verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan chocola, en dan in
het speciaal Nutella. Ik doe het liefst
Nutella op mijn brood. Nu koopt mijn
moeder het alleen nog maar als het in
de aanbieding is, omdat ze vindt dat
ik ook iets anders op mijn brood moet
doen. Ook ben ik volgens mijn ouders
verslaafd aan mijn mobiel.
Wat is je favoriete hobby?
Ik zit op volleybal bij Hovoc in Horst,
we hebben nu net de nieuwe teams
gekregen en ik zit nu in de MA1. Het
wordt nog even spannend omdat ik
pas een half seizoen B heb gespeeld,
maar het komt wel goed. Ook zit
ik in de gardegroep van cv D’n
Dreumel. We hebben in het carnavalsseizoen weer veel optredens en
wedstrijden gepland staan waar we
alweer een tijdje voor aan het trainen zijn.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik denk dat ik nog heel veel moet
leren, maar ik zou misschien ook moeten leren dat ik niet altijd het laatste
woord moet hebben. Mijn vader heeft
dit ook en dat botst soms, maar dan
kunnen we er gelukkig samen ook om
lachen.
Ben je bijgelovig?
Ik ben niet echt bijgelovig. Ik heb een
ketting met het infinity-teken van mijn
vader gekregen. Die moet ik wel bij
elke toets om hebben van mezelf.

De week ervoor ben ik,
samen met een heleboel andere
examenkandidaten, op klippertocht geweest. Je zit dan in
grote groepen op een klipper
(een grote zeilboot die lijkt op
die van Piet Piraat en op de
ontdekkingsschepen van vroeger) en daar ga je dan een hele
week mee rond zeilen.
Superleuk natuurlijk. Helaas
was het weer wat minder warm
als nu, maar ook dat gaf niks.
Wij hebben per boot een paar
Waddeneilanden gezien. We zijn
eerst naar Terschelling gevaren
en de dag erop hebben we
Vlieland mogen verkennen.
Jammer genoeg hebben wij niet
de rest mogen zien, maar over
het algemeen was het een
topweek die niemand zomaar
gaat vergeten.
Na vervolgens helemaal te
zijn uitgerust na een lang
weekend hebben we mogen
genieten van ons gala. Best laat
natuurlijk maar ook wel prettig.
Met een hele lange stoet twee
uur door het centrum van Venlo
gereden te hebben, mochten
we uitstappen. Niet erg gemakkelijk met een lange jurk en
hakken al zeg ik het zelf. En
toen de rode loper. Honderden
mensen die klappen terwijl je
over een rode loper loopt,
ge-wel-dig. Lekker lang mogen
doorfeesten in de Maaspoort,
waar je uitzicht hebt over de
Maas en heel Venlo. Vervolgens
is het dan tijd om naar huis te
gaan en de dag erna te wachten
op het telefoontje waar je heel
je schoolcarrière naar toe hebt
gewerkt. En net als enorm veel
andere scholieren, mag ook ik
zeggen dat ik eindelijk geslaagd
ben van de havo. Natuurlijk nog
enorm veel succes voor de
mensen met herkansingen.
Jullie kunnen het!
Jélena
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Zangvereniging Egelsheim

Hegelsom gaat zingend
de zomer in
Zangvereniging Egelsheim uit Hegelsom en vocal group Happy Sound uit Merselo luiden op maandag 24 juni
samen de zomer in. Dan geven ze samen een concert op het terras van zaal Debije in Hegelsom.
Beide zangverenigingen verzorgen afwisselend het programma
tijdens het concert. Ook worden
enkele liedjes samen gezongen.
Nummers die onder andere worden
gebracht, zijn Thank You For The

Music van ABBA, One Love van Bob
Marley, Thinking Out Loud van Ed
Sheeran en Halleluja van Leonard
Cohen.
De muziek wordt verzorgd door
pianiste Ludmila Seroo-Ferroni.

Egelsheim wordt muzikaal geleid
door dirigent John Wauben en Happy
Sound door Jules Luesink.
Het concert wordt gegeven op het
terras van zaal Debije in Hegelsom en
begint om 19.30 uur.

Fietsen door kernen
Horst aan de Maas
Onder de naam All in the Family vindt op zondag 23 juni een dorpenverbindende fietstocht plaats door de gemeente Horst aan de Maas.
De routes zijn in samenwerking met TWC Oranje uitgezet.
De fietstocht vindt plaats in het
kader van Horst aan de Maas 800.
De routes variëren van van een
tocht van ruim 60 kilometer, die
alle kernen van Horst aan de Maas
aandoet, tot een route van 32
kilometer. De routes zijn duidelijk
bewegwijzerd en kunnen worden
ingekort. Tussen 10.00 uur en 14.00
uur kan op drie locaties in de
gemeente worden ingeschreven:
bij Openluchtmuseum De Locht in
Melderslo, Peelmuseum in America
en Kruisweide in Sevenum. Bij De
Locht in Melderslo kunnen tussen

14.30 en 17.00 uur de prijzen van
de gratis loterij afgehaald.
Deelnemers krijgen een uitgebreide routebeschrijving en fruit
mee voor onderweg. Voor pechgevallen tijdens de tocht is een
materiaalwagen aanwezig.
De tocht doet ook enkele evenementen aan die op hetzelfde
moment plaatsvinden. Zo is er in
Lottum de Dag van de Roos, worden er in Meerlo oude films over
de eigen kern vertoond en heeft
Modelvliegclub Apollo in Horst een
open dag.

Kinderen strijden
om het Ummeke
Het Kinjer OLS vindt plaats op dinsdag 25 juni op de Schutterswei aan
de Staarterstraat in Sevenum. De openingsceremonie is om 10.00 uur.

Mode door de eeuwen heen
Op het terrein van Openluchtmuseum De Locht in Melderslo vond zondag 16 juni een historische
modeshow plaats. De modeshow was in het kader van de viering van 800 jaar Horst aan de Maas. De
show werd georganiseerd door Stichting Balletschool Horst, toneelvereniging Poespas uit Hegelsom
en Openluchtmuseum de Locht. Er werd mode getoond uit vijf tijdperken van de afgelopen 800 jaar.
De show werd afgesloten met een ‘grande finale’. (Foto: Stichting Balletschool Horst)

Museum de Kantfabriek Horst

Muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom geeft op vrijdag
28 juni een openluchtconcert. Het concert vindt plaats op het vernieuwde terras van café Debije, dat dan ook officieel wordt geopend.

in Museum de Kantfabriek in Horst vindt woensdag 26 juni een kinderworkshop kumihimo plaats. Kumihimo
is een Japanse vlechttechniek. De workshop duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
kimono’s. Kumihimo is eveneens een
moderne techniek om armbandjes,
kettingen, sleutelhangers, schoenveters en dergelijke mee te maken. Je
vlecht met garen, soms ook met kralen
en met een Kumihimo-schijf. Tijdens

de workshop wordt op een schijf van
karton gevlochten. Aanmelden voor de
workshop kan via cursus@museumdekantfabriek.nl In juli en augustus zijn
er geen workshops. De eerstvolgende
is in september.

VLOER- EN WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1650

2095

BARCELONA 15 X 60 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

Wethouder Han Geurts van
gemeente Horst aan de Maas
verricht deze feestelijke handeling
die ook als startschot dient voor de
Hegelsomse kermis. Deze vindt
plaats van zaterdag 29 juni tot en
met dinsdag 2 juli. Het openlucht-

www.blinkzonwering.nl

€ / PER M

€ / PER M

DETEGELTENT.NL

concert dient voor MV St. Hubertus
als try-out voor de concertreis naar
Bitburg enTrier en het repertoire
sluit hierbij aan.
Het concert begint om 19.30 uur,
de presentatie wordt gedaan door
Rob Zanders.

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30
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Afsluiting is om 16.00 uur,
voorafgegaan door de prijsuitreiking
om 15.30 uur. Op vrijdag 21 juni is
een generale repetitie gepland van
de deelnemers van het Kinjer OLS uit
Sevenum. De kinderen trekken dan
in vol ornaat, kostuums en wat daar
allemaal bij hoort, door de straten
van Sevenum. De oefenoptocht
begint om 14.00 uur in de
Wilhelminastraat. De route gaat
verder via de Weverstraat,
Schoutstraat, Beatrixstraat,
Emmastraat weer terug naar
De Horizon.

Openluchtconcert
Hubertus Hegelsom

Workshop
Japans vlechten
Kumi betekent vlechten en himo
betekent koord. Japanse krijgers
gebruikten de gevlochten koorden om
hun uniform mee dicht te maken en te
versieren. In Japan werden de koorden
ook gebruikt als versiering aan de

Vanaf 10.30 uur trekt de folkloristische optocht door Sevenum. Op de
Schutterswei is vanaf 10.30 uur heel
veel te doen voor jong en oud, zoals
een straattheater en een kinderdorp
met springkussens, ballenbak,
schminken, funslides en nog veel
meer. Ook Toos Toverhoed komt op
bezoek. Hoogtepunt is de schietwedstrijd om het Ummeke. Deze begint
om 12.30 uur en duurt tot ongeveer
14.30 uur. In de tent is dan al het
feest begonnen, waar ook Rob en de
Bölkes optreden, vergezeld door de
Dansgroep Hosema.

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten
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Agenda t/m 27 juni 2019
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Potrozenshow (t/m 23 juni)

Challenge informatiemiddag

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Kasteeltuinen Arcen en
Rozenhof Lottum
Locatie: Rozenhof Lottum

Tijd: 14.30-17.30 uur
Organisatie: Team Kans voor Gambia on the road
Locatie: eetcafé Ald Vors Broekhuizenvorst
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Quiltcafé

Muziekfestival Bokstock 2019

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wei Donkstraat Swolgen

We Love Peace Meditatie

Optreden rock- en metalbands
Muziekcafé De Buun

Tijd: 19.30-22.30 uur
Organisatie: welovepeace.eu
Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 20.00-21.00 uur
Locatie: kantine Sportpark De Merel Melderslo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wei Donkstraat Swolgen
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Showdance rolstoeldanswedstrijd
Tijd: 11.00-16.30 uur
Organisatie: Stg. BES, Roll for Fun en Platform
Gehandicapten Horst aan de Maas
Locatie: ‘t Brugeind Meerlo

SV Oxalis Vriendentoernooi
Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: korfbalvereniging SV Oxalis
Locatie: Sportpark Wienus Hegelsom

Filmwandeling Mieeldere op Film
Horst aan de Maas 800
Tijd: 13.00 uur
Locatie: café Oud Meerlo Meerlo
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Jubileumconcert Le Rossignol
Tijd: 14.00 uur
Org: gemengde zangvereniging Le Rossignol Lottum
Locatie: rozentuin De Rozenhof Lottum
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Carbootsale
Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: Peeldijkje 1 Horst

Zomerconcert
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Egelsheim en Happy Sound
Locatie: terras van zaal Debije Hegelsom

Fietstocht All in the Family
Horst aan de Maas 800

Terrasconcert met fanfare
Renantia

Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Locht Melderslo, Peelmuseum America,
Kruisweide Sevenum

Tijd: 19.30-23.30 uur
Locatie: Herberg De Morgenstond Griendtsveen

Jubileum
Kampioenschapsclubmatch
Tijd: 10.00-18.00 uur
Organisatie: Hovawart Rasvereniging Nederland
Locatie: dierencentrum Sevenum

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: kunstenaarsplatform Zeen
Locatie: kernen Horst aan de Maas

Tijd: 10.30-13.30 uur
Locatie: Norbertuswijk Horst

Jubileumviering Norbertuswijk
met activiteiten en feestavond

Kunst- en atelierroute
Weg van Kunst

Tijd: vanaf 12.00 uur
Locatie: Norbertuswijk Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: kunstenaarsplatform Zeen
Locatie: kernen Horst aan de Maas

Norbertus 60 jaar
Horst aan de Maas 800

Eindshow All for You

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: Norbertuswijk
Locatie: Norbertuswijk Horst

Tijd: 13.30 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Jubileumviering Norbertuswijk
met frühshoppen

Norbertus 60 jaar - zeskamp

Kroegentocht Le Tour de Bière

Muziekavond Breakdown

Kunst- en atelierroute Weg van
Kunst

Tijd: 12.30 uur
Locatie: Huis van de Wijk Norbertusparochie Horst

Tijd: vanaf 13.00 uur
Org: Kasteeltuinen Arcen en Rozenhof Lottum
Locatie: Rozenhof Lottum

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Kampioensreceptie korfbal
SV Melderslo 1

Muziekfestival Bokstock 2019

Afsluiting potrozenshow met
prijsuitreiking en doop
Horst aan de Maas 800
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Kinjer OLS
Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: OLS 2019 Sevenum
Locatie: schuttersterrein Staarterstraat Sevenum

Workshop Japans vlechten
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst
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FunFair MARKT
Tijd: 12.00-14.00 uur
Organisatie: Citaverde College Horst
Locatie: Citaverde College Horst Hegelsom

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: dansvereniging All For You
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Open dag modelvliegclub Apollo ‘68
Horst aan de Maas 800
Tijd: 11.00-18.00 uur
Org: modelvliegclub Apollo ‘68 en stichting
PHantasy in Blue
Locatie: modelvliegveld Op de kamp 4, Horst

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

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Tentoonstelling
over glastuinbouw
in De Locht

KC STip wenst Tienray
goeiemorgen
Leerlingen van basisschool KC STip Swolgen – Tienray organiseerden op maandag 17 juni een inloopochtend
bij Noaberzorgpunt Kanz in Tienray. Dit in het kader van het project Verhalen halen.

In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo opent op zondag 14 juli
een tentoonstelling over glastuinbouw na 1945. In de tentoonstelling
staan onder andere de veranderende technologische en economische
ontwikkelingen en de invloed daarvan op de bedrijven centraal.
Na de Tweede Wereldoorlog
maakte de tuinbouw een grote
ontwikkeling door. Van de volle
grond werd er steeds meer ‘onder
glas’ geteeld. Ook in de kassen
gingen de ontwikkelingen door.
Men zocht naar mogelijkheden om
de groei van het gewas te optimaliseren door betere voeding en een
betere klimaatbeheersing. De rode
draad in deze tentoonstelling is het
feit dat het gezins- en familiebedrijf

van kleinschaligheid doorgroeide
naar steeds meer schaalvergroting,
gepaard gaande met snel veranderende technologische en economische ontwikkelingen. Het museum is
op zoek naar foto’s, schilderijen en
andere kunstvoorwerpen die een
relatie hebben met de glastuinbouw
en die getoond kunnen worden
tijdens de tentoonstelling. Neem
voor meer informatie contact op met
tentoonstellingen@delocht.nl

Jubileumconcert Le
Rossignol in Lottum
De gemengde zangvereniging Le Rossignol uit Lottum viert haar
zestigjarig bestaan met een jubileumconcert op zondag 23 juni in de
rozentuin van De Rozenhof in Lottum. Diverse artiesten uit de regio
treden daarbij als gast op.
Naast Le Rossignol laten ook de
gemengde zangverenigingen
Egelsheim uit Hegelsom en Con Brio
uit Broekhuizen, Koninklijke
Harmonie Lottum, de Braziliaanse
solist en sopraan Marilia Oliveira en

mannenkoor Liedertafel Dülken und
Freunden uit het Duitse Dülken van
zich horen.
Het concert begint om 14.00 uur
en duurt tot 18.30 uur. De toegang
is gratis.

Company FunFair
markt op Citaverde
Op het Citaverde College in Hegelsom vindt woensdag 26 juni de
Company FunFair markt plaats. De markt duurt van 12.00 tot 14.00 uur.
De markt is onderdeel van
Company FunFair, een tweedaags
onderwijsproject over ondernemerschap. Doel van Company FunFair is
leerlingen op een leuke en interactieve manier te laten ervaren wat er
allemaal komt kijken bij ondernemen. Het project is een initiatief van
stichting Cross Your Borders, een
jongerenorganisatie die jongeren wil
betrekken bij de maatschappij en de

wereld. Op de Company FunFair
markt zijn onder andere kraampjes
met zelfgemaakte producten te
vinden, er is een goochelshow en
een loterij. Alle bedrijfjes worden
door de leerlingen gerund. Op de
markt kan met muntjes worden
betaald, die daar te koop zijn. De
opbrengst van de markt komt ten
goede aan microkredietprojecten in
ontwikkelingslanden.

Terug in de tijd in
Meerlo op film
Het Meerlo van de jaren 60 is terug te zien op beeld tijdens een
speciale filmwandeling op zondag 23 juni. De wandeling wordt georganiseerd in het kader van Horst aan de Maas 800.
Via een app en QR-code en op
enkele locaties ook via beeldschermen kijkt de wandelaar terug op de
Meerlose geschiedenis. Zo zijn er
beelden van de dorpswinkel van de
familie Thiesen, van slachter Jan
Cleven, werkzaamheden op het
gemeentehuis, een brandweeroefening en is de bezoeker getuige van
het popfestival Midsummerpop.
De wandeling voert door het hele

De leerlingen verzorgden voor
gezinnen en alleenstaanden een
ontbijt en wensten hen allemaal een
‘goeiemorgen’. Door het hele centrum
van Tienray hingen spandoeken en
stonden bordjes met deze boodschap

dorp. Voor degene die slecht ter
been is is alles te zien in de kerk van
Meerlo. De route wordt door middel
van een kaartje met korte beschrijving van de locaties aangegeven.
Die beschrijving is vanaf 13.00 uur te
verkrijgen bij café Oud Meerlo.
Ook na 23 juni blijft de wandeling in beeld en blijven ook de
langere stukken film op de mobiele
telefoon te zien.

voor lopende, reizende en fietsende
voorbijgangers. Volgens de leerlingen
draagt het wensen van een goedemorgen aan anderen bij aan het
oplossen van eenzaamheid. Tijdens
deze inloopochtend organiseerden de

leerlingen verder een programma
met dans, zang, zelfgeschreven
verhalen, gedichten en een presentatie. Ook was er een film te zien
waarin vier ouderen vertelden over
vroeger.

EuroTree Horst BV is een moderne boomkwekerij
in Melderslo. Wij kweken een breed assortiment
kwaliteitsproducten, op 100 ha vollegrond, 4 ha kas
en 3 ha containerveld, die hun weg vinden in West- en
Oost-Europa. EuroTree heeft de ambitie om zich verder
te ontwikkelen tot een professionele organisatie en uit te
groeien tot een toonaangevend internationaal bedrijf in
een boeiende en uitdagende sector.
Wij zijn ter uitbreiding van ons verkoopteam op zoek naar:

Verkoper

m/v

Heb jij:
• een proactieve houding en commercieel
inzicht;
• hbo werk- en denkniveau;
• een zelfstandige werkhouding, en je bent
tegelijkertijd ook een teamplayer;
• naast beheersing van de Engelse taal in
woord en geschrift is enige kennis van Duits
gewenst.

Over de functie:
• verkopen van en advies geven over ons totale
plantenassortiment;
• relatiebeheer van bestaande klanten;
• oﬀertes opstellen, orders verwerken, transport
plannen;
• acquisitie van nieuwe klanten;
• bezoek van buitenlandse klanten en beurzen;
• meedenken met de klant en optimale
oplossingen aanbieden.

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze medewerker die de containerteelt verder uitbouwt en
professionaliseert:

Productieleider Containerteelt
Heb jij:
• goede communicatieve vaardigheden en
leidinggevende kwaliteiten;
• een proactieve houding;
• kennis en aﬀiniteit met
boomkwekerijproducten;
• geen 8:00 tot 17:00 mentaliteit.

m/v

Over de functie:
• aansturing en coaching van medewerkers;
• inbrengen en uitvoeren van verbeteringen
en optimaliseren van de containerteelt;
• planning van dagelijkse en wekelijkse
werkzaamheden;
• verantwoordelijk voor het teeltresultaat.

Wij bieden:
• een uitdagende functie met veel afwisseling en ruimte voor eigen inbreng;
• prettige werksfeer bij een informeel bedrijf, een platte organisatiestructuur met korte lijnen;
• goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris, bij een gezond en groeiend bedrijf.

Heb jij interesse in een van deze functies?
Mail dan jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar admin@eurotree.nl. Voor meer
informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dhr. Eef van Os: 06 - 5331 2229
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek

Horst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

Vernieuwde Rozenhof geopend
De Rozenhof in Lottum werd zondag 16 juni officieel heropend. Bezoekers konden het vernieuwde Rozenkenniscentrum, de Rozenkamer en de nieuwe Rozenshow bekijken. Aanwezig was
onder anderen rozenkoningin Mieke en haar Rosalotjes. (Foto: Lei Spreeuwenberg)

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
21 t/m 23 juni 2019
Tandunique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97
24 t/m 27 juni 2019
TipTopTand
Mgr. Joostenstraat 27-29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
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Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
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10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10
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In de voetsporen van een bijzonder kind

Norbertuswijk 60 jaar

Grootse herdenking
verbindt dorpen

Zestig jaar geleden bedoeld als de grootste
uitbreidingswijk van de gemeente. Een ‘neej
durp’, met een eigen kerk. De grootste wijk
van de gemeente is ze met ruim 3300 inwoners nog. De kerk inmiddels als school en huiskamer van de wijk.
Een groots programma op 22 juni herdenkt de ontwikkeling die deze wijk heeft doorgemaakt met de
onthulling van een kunstwerk én van het uurwerk
van de kerktoren dat in oude glorie wordt hersteld.
Onthulling met vuurwerk. Een nieuwe speeltuin en
een nieuw park. Norbertuswijk, nog steeds zeer vitaal...

Wanneer?

Wat?

Waar?

22.06

Norbertus 60 jaar
Onthulling kunstwerk; opening
park; onthulling uurwerk,
vuurwerk; spellenmiddag

Norbertuswijk
Horst
Vanaf 12.00 uur

23.06

All in the Family
Fietstocht door hele gemeente

23.06

29.06

29.06 - 30.06

Vorster Tijdmachine

Mieeldere op film

Ingewijden beweren dat de tijdcapsule -geheel in eigen dorp gebouwd - ongekende dimensies toevoegt
aan het leven van hen die de euvele moed hebben
om deze tijdmachine te betreden. De Vorster kermis
was al apart, nu een echte spektakelkermis! In het
kader van 2019 wil deze kermis nog frivoler laten zien
waar dorpsverbinding toe kan leiden.

0.NL

Agenda

23.06
Geboren op 1 januari 1900, de eerste
dag van de 20e eeuw, wordt in America Hub van Doorne geboren. Kleine
Hub groeit uit tot boegbeeld van de
industrialisatie in die eeuw.

AAS80

Doorlopende

23.06

Tijdens zijn lagere schoolleeftijd liep Hub iedere dag van Griendtsveen naar America en
weer terug. Die weg is op 30 juni het decor
voor een ongekende herdenking. Die dag is
de weg namelijk alleen toegankelijk voor
auto’s van merk DAF, de geesteskinderen
Hub van Doorne wordt een beroemd uitvinvan kleine Hub.
der en autofabrikant samen met broer Wim.
De bezoeker krijgt op 29 en 30 juni de
gelegenheid om -in de voetsporen van
Hub- in America de onthulling van een
kunstwerk en een defilé mee te maken, in
het Peelmuseum (tussen de twee dorpen
in) een expositie over DAF te bezoeken en
in Griendtsveen te zien hoe dat dorp er uit
Wandel door het Meerlo van de 60-er
zag rond 1900.
jaren. Op 23 juni kan dat door filmbeelden op uw telefoon op 20 locaties Voor het complete programma en exacte
tijden zie de speciale Dafweekend-website.
waar zich een en ander afspeelde.
www.dafweekend.nl
Enkele langere films worden op beeldschermen vertoond en alle beelden samen
in de kerk. Het Meerlo van slachterij Cleven,
de dorpswinkel van Thiesen Piet, werk op
Tijdens de Vorster kermis verschijnt op 14 juli het gemeentehuis en op het legendarische
een tijdmachine op het marktplein. Een reis popfestival Midsummerpop, u treft het er
door de Vorster geschiedenis.
allemaal.

Zie www.horstaandemaas800.nl
voor uitgebreid programma

ANDEM

02.07

13.07

14.07
14.07
17.07 - 05.01

Start Melderslo, America,
Sevenum Vanaf
10.00 uur
Mieëldere op film
Café Oud Meerlo,
Historische filmroute door dorp. Meerlo
Vanaf 13.00 uur
Rozen uit Lottum
Rozenhof
Presentatie nieuwe roos Green Lottum
Connection Sweet Sixteen
13.00 uur
Historische vliegshow
Vliegveld Apollo,
100 jaar Luchtvaart door model- Horst
vliegclub Apollo
11.00-18.00 uur
Zonder versnelling
Norbertuswijk ,
Onthulling DAF kunstwerk
Horst - 17.00
uur
DAF weekend
zie programma
Herdenking en groots festijn
www.dafweekrondom Hub & Wim v Doorne
end.nl
America - Griendtsveen
Verhalen in de Raad (ovb)
Gemeentehuis,
Horst
19.30 uur
Bierhistorie HadM
Kasteel Huys
Lezing & expo over bierhistorie ter Horst tijdens
Beer Craft Festival
Vanaf 15.00 uur
Tijdmachine
Tijdens kermis
Reis door de tijd in Vorster
Broekhuizenvorst
tijdmachine
15.00-19.00 uur
Concert Luzazul - uitverkocht- Broekhuizen
Theetuin Roode Vennen
Opening expo Glastuinbouw Museum de
De historie van tuinbouw onder Locht
glas
Melderslo

Aanvang 13.00 uur bij café Oud Meerlo

All in the Family - fietstocht
Een verbindende ontdekkingsfietstocht voor
iedereen langs 16 dorpen. Een traject van 60
km, maar kortere routes zijn ook mogelijk.

Opstappen met een routekaart kan vanaf 10.00 uur
bij museum de Locht (Melderslo), het Peelmuseum
Ontdek op 23 juni vele nog onbekende plekken of
(America) of de Kruisweide (Sevenum). Behalve een
maak halt bij de diverse evenementen van die dag in kaart krijg je fruit mee voor onderweg. Een heuse
Meerlo, in Lottum of bij de modelvliegshow in Horst. bezemwagen zorgt bij pech voor vervoer...

êêêê

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super
Franchetti

Compleet met oven, vaatwasser, koel/
vriescombinatie, afzuigkap, inductiekookplaat, spoelbak, en
granieten werkblad.

6.999,226 x 345 cm

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

