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DAF dendert door
Horst aan de Maas stond afgelopen weekend helemaal in het teken van de DAF. Zaterdag 29 juni trokken honderden DAF-jes met een toertocht door Horst aan de Maas,
zondag 30 juni was er een defilé van America naar Griendtsveen. In America werd bij het geboortehuis van Hub van Doorne een kunstwerk dat is gemaakt door Sjer Jacobs
uit Tegelen onthuld. Ook aan de Gebroeders van Doornelaan in Horst werd een eerbetoon aan de twee broers Van Doorne gepresenteerd. Dit is gemaakt door kunstenaar
Jeu van Helden uit Hegelsom.

Bouw start in 2020

Nieuw ontwerp voor Kindcentrum STip
De bouw van het nieuwe kindcentrum STip voor de leerlingen van de voormalige basisscholen De Klimboom
in Swolgen en de Mariaschool in Tienray start in 2020 na de zomervakantie. Eigenlijk zou in augustus dit jaar
begonnen worden met de bouw, maar dat bleek niet haalbaar, laat Dynamiek Scholengroep weten.
Basisscholen De Klimboom
in Swolgen en de Mariaschool in
Tienray zijn momenteel gevestigd
in verouderde gebouwen die niet
meer aan de kwaliteitseisen voldoen. Daarom werd besloten om de
scholen samen te voegen en ze als
één kindcentrum te vestigen in een
nieuw gebouw, dat bij sportpark
Kerkebos in Swolgen moet komen.
In mei werd echter duidelijk dat het
niet haalbaar was om in augustus
te beginnen met bouwen. De bouw

werd daarom een jaar opgeschoven.
Leerlingen krijgen naar verwachting
vanaf het schooljaar 2021/2022 voor
het eerst les in het nieuwe pand.
Dat er pas volgend jaar gebouwd
gaat worden heeft twee oorzaken,
laat Jos Baggen, voorzitter van het
College van Bestuur van Dynamiek
Scholengroep, weten. Allereerst
zorgden gemeentelijke procedures
voor enige vertraging. Zo was er een
bestemmingsplanwijziging nodig om
straks op de beoogde nieuwe loca-

het ontwerp. “De architect had een
mooi gebouw op papier gezet, maar
het bleek veel te duur om dat ook nog
energieneutraal te maken”, vertelt
tie te mogen bouwen en moest de
Baggen. En dat was wel een eis van
gemeente het groen dat bij Kerkebos
gemeente Horst aan de Maas. Die wil
gerooid wordt, elders compenseren.
dat het gebouw gaat voldoen aan de
“Dat was pas in april rond”, aldus
normen voor Bijna Energie Neutrale
Baggen. “We wilden zeker weten dat
Gebouwen (BENG). “Er is daarom
dat allemaal geregeld was, voordat we met hulp van een adviesbureau een
verder zouden gaan.”
nieuw ontwerp gemaakt van een
energieneutraal gebouw. Dat wordt
nu verder uitgewerkt.”
Over de kosten voor het nieuwe
gebouw wil de voorzitter van de
scholengroep niet te veel zeggen.
Een andere oorzaak waardoor de
“We hebben eerder een krediet
bouw volgend jaar pas begint, ligt bij

Nieuw prijskaartje
bepaald

gekregen, maar dat bedrag is
niet actueel meer”, legt hij uit.
“Er ligt immers een nieuw ontwerp
dat voldoet aan alle eisen en de
bouwkosten zijn in de tussentijd
natuurlijk veranderd. Daarom wordt
er een nieuwe prijs bepaald, die in
het najaar aan de gemeenteraad
wordt voorgelegd.”
Dynamiek hoopt vóór
5 september alle plannen voor
Kindcentrum STip bij gemeente
Horst aan de Maas in te kunnen
dienen. In oktober buigt de raad zich
waarschijnlijk over het plan. In de
tussentijd blijven beide scholen in de
huidige, oude gebouwen zitten.
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Bewoners Griendtsveen ontevreden
over aanpak muggen
Een drietal inwoners van Griendtsveen, dat namens de dorpsraad deel
uitmaakt van de adviescommissie Mariapeel, is de overlast van muggen in
het dorp zat. Maatregelen die door Staatsbosbeheer uitgevoerd zouden
worden, laten volgens het drietal op zich wachten. De drie willen daarom,
gesteund door de dorpsraad, Staatsbosbeheer door middel van een civiele
procedure dwingen alsnog maatregelen te nemen.
Door middel van een oproep in
het plaatselijke dorpsblaadje vragen
de drie, Ingrid Stam, Jan van de Kam
en Arno van Mullekom, inwoners van
het dorp zich aan te sluiten.
“We onderzoeken nu de mogelijkheden en vragen inwoners om deel te
nemen”, laat Ingrid Stam desgevraagd weten. “We doen dat omdat
we ontevreden zijn over de voortgang
in de bestrijding van de muggen en
knutten tot nu toe. De afgesproken

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl

maatregelen uit 2016 voor de muggenbroedplaatsen in de directe
omgeving van Griendtsveen zijn nog
steeds niet volledig uitgevoerd.”
Het dorp heeft al jaren last van
een muggenplaag. In 2015 werd in
het kader van LIFE+ Peelvenen van
Staatsbosbeheer gestart met maatregelen in de Mariapeel, die bedoeld
zijn om in droge periodes meer
water vast te houden en het hoogveen te herstellen. De plannen van
Staatsbosbeheer stuitten op veel
verzet in het dorp. Bewoners waren
bang dat de muggenoverlast daardoor alleen maar zou toenemen.
In opdracht van gemeente Horst
aan de Maas werd een onderzoek

uitgevoerd, waaruit onder andere
bleek dat de klachten van de inwoners gegrond bleken. Maatregelen
laten echter nog op zich wachten.
Stam: “We hebben bijvoorbeeld nog
steeds geen planning voor de uitvoering van deze maatregelen. Ook
willen we dat er wordt gewerkt met
een norm voor aanvaardbare muggenoverlast. Aan deze norm moet
worden voldaan. Indien de ‘maatregelen 2016’ onvoldoende effect
hebben, dan zijn (automatisch) aanvullende maatregelen noodzakelijk.” Wageningen Universiteit doet
elk jaar onderzoek naar de muggen.
“De onderzoeken hebben in 2015 al
een overlast laten zien die uniek was
voor Nederland. De overlast was in
mei 2018 exponentieel gestegen.
De Wageningen Universiteit heeft in
2015 al gesteld dat de overlast met
80 procent van het niveau in 2015
moet worden teruggedrongen om tot
een aanvaardbare overlast te komen.

minst gedijt bij een stabiel peilbeheer. Dat proberen we dus in stand te
houden. We hebben op twee hotspots
een natuurlijk vijand van de mug
uitgezet, de Amerikaanse hondsvis.
Waar we verder nog aan denken,
zijn bijvoorbeeld zwaluwwanden.
Ook vragen we aan bewoners zelf om
ervoor te zorgen dat er geen water
in de dakranden blijft staan, want
dat is een ideale broedplaats voor de
mug.” De oproep komt voor haar dan
ook een beetje uit de lucht vallen,
beaamt ze. “We zijn steeds in gesprek
geweest met de dorpsraad.”
Wethouder Bob Vostermans van
gemeente Horst aan de Maas laat
desgevraagd weten dat het project wordt uitgevoerd zoals het in
de adviescommissie is afgesproken. “We hebben daarbij begrip
voor de complexe omstandigheden
in het natuurgebied. We hopen dan
ook dat we er in samenspraak uitkomen.”

STAP geeft advies over sociale zaken
Hoe vind ik mijn weg op de website van de Belastingdienst? Waar moet ik me melden voor zorgtoeslag en hoe werkt de OV-chipkaart eigenlijk?
Met dit soort vragen kunnen inwoners van Horst aan de Maas vanaf augustus terecht bij sociaal loket STAP (Steun- en Adviespunt).

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

Het initiatief van het steunpunt is afkomstig van Jan Wijnen uit
Sevenum. Vanuit de stichting SIHAM
(Stimulering Integratie Horst aan de
Maas) houdt hij al enkele jaren spreekuur voor nieuwkomers op basisschool
De Weisterbeek in Horst. Wijnen:
“Op een dag vroeg één van de ouders
van een leerling of wij er alleen waren
voor buitenlanders. Zij had namelijk
hulp nodig bij het wegwijs worden op
de site van het UWV. Of wij daar ook
mee konden helpen. Dat zette mij aan
het denken. Waarschijnlijk zijn er wel
meer mensen die met sociale vraagstukken zitten en niemand hebben die
hen daar mee kan helpen. Er wordt
zoveel aangeboden op het gebied van
Zorg en Welzijn dat de mensen door
de bomen het bos niet meer zien.”
Besloten werd om het spreekuur
onder de noemer STAP voortaan voor
alle inwoners van Horst aan de Maas
open te stellen. STAP wordt daarbij
ondersteund door gemeente Horst aan
de Maas, Synthese, Proteion Welzijn,
SIHAM en Doorinplus. Als locatie is de
bibliotheek in Horst gekozen. “BiblioNu
was meteen enthousiast over het idee.
Het past ook in haar visie als het gaat
om het ondersteunen van laaggeletterden.” Mensen kunnen met allerlei vragen komen. “Voor veel mensen is het
moeilijk om hun weg te vinden bij de

Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Sylke Deters,
Kim Jacobs en Inge Versleijen
Fotografie
Jos Derks en Sten Jetten
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

In mei 2018 lag het niveau dertig keer
hoger. Gelukkig was 2018 extreem
droog, waardoor er de rest van het
jaar weinig overlast was. Dit zal echter niet elk jaar zo uitpakken.”
Er zijn ook zorgen over de plannen voor het Leegveld, een gebied
in de Brabantse gemeente Deurne.
Waterschap Aa en Maas wil ook daar
het hoogveen herstellen. Eind vorig
jaar protesteerden inwoners van
Griendtsveen en Helenaveen nog
tegen het project. Stam: “Met de
plannen voor het Leegveld worden
bovendien de reeds uitgevoerde
maatregelen weer teruggedraaid.”
Volgens Mirjam Wouters van
Staatsbosbeheer zijn er al veel maatregelen uitgevoerd. “Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan en
daaruit blijkt onder andere dat er
vier hotspots zijn waar veel muggen
voortkomen. Daarvoor hebben we in
samenspraak maatregelen geformuleerd. Zo weten we dat de mug het

Jan Wijnen

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.

diverse instanties”, geeft vrijwilligster
Ria Bouten uit Meterik aan. “We willen
een laagdrempelig punt zijn. We begrijpen ook dat niet iedereen meteen
die stap durft te nemen. Ik hoop dan
ook dat we zoveel mogelijk mensen
kunnen ondersteunen en wijzen op
de voorzieningen die Horst aan de
Maas te bieden heeft.” “We leven in
een digitaal tijdperk”, voegt Wijnen
toe, “en niet iedereen weet hoe
alles werkt.” STAP kreeg onlangs
een bijdrage van 2.000 euro vanuit
Goed Samen Leven, een initiatief waar
onder andere gemeente Horst aan
de Maas ook bij betrokken is. Dit geld
wordt gebruikt voor de opstartkosten
en de aanschaf van laptops. Het sociaal
loket start op 19 augustus twee keer
in de week: op maandagmiddag en
woensdagochtend. Wijnen: “We zorgen
ervoor dat we altijd met twee vrijwilligers aanwezig zijn. Als het nodig is,
kunnen we ook met de mensen in een
aparte ruimte in de bibliotheek zitten. We hebben ook gekeken of we in
de avonduren een spreekuur moeten
houden. Instanties zijn echter alleen
overdag bereikbaar en we willen mensen in principe meteen kunnen helpen
of doorverwijzen.” Neem voor meer
informatie over STAP contact op met
Jan Wijnen via 06 25 43 84 76 of Ria
Bouten via 06 34 87 06 28.

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Kerkweg
19 • Garage’s • Carports • Veranda’s
Blokhutten
• Tuinhuizen
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

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

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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Twee keer cum laude op Citaverde

Vmbo’ers en vwo’ers Dendron
allemaal geslaagd
Alle leerlingen van het vmbo en vwo van het Dendron College in Horst zijn geslaagd voor hun eindexamen. Van de havisten slaagde 92 procent. Op het Citaverde College in dezelfde plaats mag 98 procent van de
eindexamenkandidaten binnenkort het diploma in ontvangst nemen.
De uitslagen van het tweede
tijdvak werden op vrijdag 28 juni
bekendgemaakt. In totaal krijgen
416 leerlingen van het Dendron
College hun diploma in ontvangst.
Alle examenkandidaten van het
vmbo en vwo zijn dit jaar geslaagd.

Het slagingspercentage van de havo
lag op 92,3 procent.
Op het Citaverde College in Horst
gingen 124 vmbo-leerlingen op voor
hun eindexamen.
Daarvan slaagde 98,39 procent.
In totaal nemen 116 leerlingen

hun diploma in ontvangst
en krijgen 4 leerlingen een
certificaat uitgereikt. Daarnaast
slaagden twee leerlingen van de
kaderberoepsgerichte en gemengdtheoretische leerweg cum laude,
dus met een 8,0 gemiddeld.

Grote brand in Meterik
Bij een kwekerij aan de Kempweg in Meterik heeft zondag 30 juni een grote brand gewoed. Daarbij is niemand gewond geraakt.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

ALLROUND
INTERIEURBOUWER
BINNENDIENST / BUITENDIENST (Full-time)
Als ervaren Allround Interieurbouwer Binnendienst / Buitendienst
werk je zelfstandig of in teamverband aan hoogwaardige
interieurprojecten. Voor particulieren en zakelijke klanten
produceer je maatwerk in de werkplaatsen en dienen er producten
bij particuliere en zakelijke klanten geplaatst te worden.
Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een energieke medewerker die het een uitdaging vindt om binnen gestelde
deadlines uiteenlopende projecten
te realiseren. Voldoe jij aan de
volgende eisen dan ben jij de kandidaat waar wij naar op zoek zijn:
• Je bent in het bezit van een
afgeronde MBO opleiding in de
richting van meubelmaker
• Je kunt geheel zelfstandig
werken;

• Je werkt accuraat;
• Je bent een echte
teamplayer.
Aanbod
Je komt te werken binnen een
groeiende organisatie waar een
no-nonsense cultuur heerst.
Sollicitaties of vragen
richten aan:
Wiel Hermkes
info@hermkes-interieur.nl

Hermkes Interieur BV
Industriestraat 17a, 5961 PH Horst 077 - 398 08 89

www.hermkes-interieur.nl

Rond 08.30 uur werd de brandweer opgeroepen voor een buitenbrand aan de Kempweg in Meterik.
Vanwege de hevige rookontwikkeling,
de geringe bluswatervoorziening en
de mogelijkheid van overslag van de

brand naar de naastgelegen kassen
werd opgeschaald naar zeer groot.
De brand is wel overgeslagen naar de
kassen, maar door snel ingrijpen van
de brandweer bleef de uitbreiding
beperkt. Om 09.35 uur werd het sein

brandmeester gegeven. Er is niemand
gewond geraakt bij de brand. Over de
oorzaak van de brand is nog niets
bekend gemaakt. Na het sein brandmeester is de brandweer nog een uur
bezig geweest met nablussen.

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

Hoger beroep

Acht jaar cel voor poging
tot verkrachting Tienray
In hoger beroep is verdachte Piëtro T. uit Kessel op maandag 1 juli veroordeeld tot acht jaar cel en tbs voor
vier pogingen tot verkrachting in Sevenum, Tienray, Blerick en Malden in 2012, 2013 en 2014. De straf is gelijk
aan wat het Openbaar Ministerie eerder had geëist.
De in Duitsland geboren, maar
destijds in Kessel woonachtige, T. werd
drie jaar geleden door de rechtbank in
Roermond veroordeeld tot acht jaar cel
vanwege drie verkrachtingspogingen
in Sevenum, Tienray en Malden.
Hij ging daartegen in beroep.
Voor een poging tot aanranding in
Blerick en twee andere delicten werd
de verdachte toen vrijgesproken.
Het OM ging tegen de vrijspraak van
het delict in Blerick in hoger beroep en
eiste ook dit keer acht jaar cel en tbs.
Het gerechtshof in Den Bosch,
waar het hoger beroep maandag
1 juli plaatsvond, veroordeelde de

verdachte tot een gevangenisstraf
van acht jaar voor de pogingen tot
verkrachting in Sevenum, Tienray,
Malden en ook Blerick tussen september 2012 en november 2014.
Ook kreeg T. tbs met dwangverpleging opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans groot is dat T. in
herhaling valt en weer een delict
pleegt.

‘Joeg op blondines
op de fiets’
In twee jaar tijd joeg de
Kesselnaar, samen met zijn eerder

veroordeelde handlangster, vanuit
een auto op jonge vrouwen met blond
haar. Ze wachtten de blondines op,
trokken of duwden ze van hun fiets en
probeerden ze te bedwelmen met een
vloeistof. Bij de voorvallen in Tienray
en Sevenum werden ze door de verdachte en zijn handlangster een auto
in getrokken. Alle vrouwen wisten uiteindelijk te ontkomen.
De handlanger van de Kesselnaar,
Nicole H., kreeg in 2015 vier jaar cel
en moest een schadevergoeding van
bijna 3.000 euro betalen aan het
slachtoffer uit Maasbree van het delict
in Sevenum.

Celzout nr. 9

Salon
Edelstenen
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
Sieraden
celzouten
lijven
m fit te bSchüssler

O
tijdens het reizen
100 gram
van € 9,20 voor

€ 7,35

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

04

familie

04
07

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de aanwezigheid bij het afscheid en
de steun en het medeleven die wij mochten ontvangen na het
overlijden van ons mam, schoonmoeder, oma en grootoma

Fien Aarts - Scheerder
Josephina Maria
* Doornenburg, 30 maart 1933

Na alle fijne jaren, die wij met hem mochten beleven,
hebben wij toch nog onverwachts afscheid moeten nemen
van ozze pap en opa

Piet van den Munckhof
echtgenoot van

Grada van den Munckhof - Kurvers †
Hij overleed op 98-jarige leeftijd.

† Grubbenvorst, 26 juni 2019

Mariet en Pieter
Diny en Joop †
Mart en Bets
Piet en Rianne
Hay en Elly
Jan en Wilma
Gerd
en zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen

echtgenote van

Pieter Theodor Hendrik Aarts †
Grubbenvorst, Mark † en Leonne
Perrin
Jorrit en Tessa
Mechtelie en Erik
Grubbenvorst, Chris en Monique
Frank en Lorraine, Daniella, Finley
Hans
Grubbenvorst, Dorothée en Willy
Loes en Ferry, Casper
Marjolein en Michaël
Iris en Robbert
Broekhuizen, Paul en Jacqueline
Floris
Vincent
Venray, Remy en Yvette
Sophie
Frederique
Pieter

Horst, 30 juni 2019
Afhangweg 8, 5961 EA Horst
Wij nemen afscheid van hem op vrijdag 5 juli om 12.30 uur
in het crematorium Yardenhuis van Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30 in Venlo-Blerick.
De avondwake wordt gehouden op donderdag 4 juli om 19.30 uur
in de St. Lambertuskerk in Horst.
indien u geen persoonlijk bericht hebt ontvangen,
gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Correspondentieadres:
Venloseweg 2, 5971 CH Grubbenvorst
In het weekend hoorden we dat is overleden ons erelid
De uitvaartdienst heeft woensdag 3 juli 2019 plaats gevonden
in de parochiekerk van de H. Gertudis te Lottum. Aansluitend hebben
we haar te ruste gelegd bij pap op het kerkhof aldaar.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
afd. De Rozengang van La Providence voor de liefdevolle
verzorging voor mam.

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van ons erelid, mede oprichter, oud voorzitter,
oud bestuurslid en actief vrijwilliger binnen de onderhoudsploeg.

Piet van de Voort

Piet van den Munckhof.
Piet is tot op de dag van vandaag lid geweest van het Horster
Mannenkoor; hij werd lid in juli 1938 en was dan ook veruit het
oudste lid van onze vereniging.
Hoewel hij al jarenlang niet meer actief in ons koor meezong,
hebben wij in mei nog van zijn zangkwaliteiten kunnen genieten
bij het zingen van het oude Horster Volkslied. Als een volleerd
performer droeg hij dit lied bij de St.Lambertuskerk voor.
“Hors kan bogen op geleerden, schitteren door hun groot talent”,
zong hij toen nog.
Piet was jarenlang als 1ste tenor onze leermeester en wij zijn hem
dankbaar voor zijn bijdrage en inzet.
Bestuur en leden
Horster Mannenkoor

Met respect en waardering denken wij terug aan zijn jarenlange
inzet bij de vis club in Swolgen. 62 jaar lid en vrijwilliger
met onderhoud viswater, 25 jaar bestuurslid waarvan 3 jaar
secretaris en 22 jaar als voorzitter.
Wij wensen de familie van de Voort veel sterkte
bij het verwerken van dit grote verlies.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Bestuur en leden van H.S.V. “De Schol

Te koop zoete kersen, zelf plukken,
€ 2,-/kg en morellen (zure kersen)
€ 1,-/kg. Van Lankveld, Tienraijseweg 2
Meerlo, tel. 06 53 13 01 32.

Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder-, tex- en behang
werkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag en nacht bereikbaar

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

HAN-MARK
ARENDSE

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

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

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

www.petraduijkers.nl

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Voor verse rabarber, komkommers,
kersen, frambozen, blauwe bessen,
perziken, abrikozen enz. naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Os pap & mam, opa & oma

Harry & Tiny
Zegers-Verdellen
zijn 50 jaar getrouwd
op 8 juli 2019
Proficiat!
Meterikseweg 110,
5961 CZ Horst



Geboren

Noud

27 juni 2019
Zoon van
Krissie Craenmehr en
Mark van den Munckhof
Achter de Pastorie 6
5962 BB Melderslo

Geboren

Romee

2 juni 2019
Dochter van Johan Engels
en Silvie Janssen
zusje van Jalou
Kempkesstraat 27
5976 PD Kronenberg

Guasha gezichtsbehandeling.
Helend en ontspannend. Geschikt voor
alle huiden (ook acné). Therapeutisch.
Nu kennismakingsbehandeling
voor 39,50 maak snel een afspraak.
Vol=Vol. Whatsapp 06 40 88 97 54 of
mail info@powerfulstones.nl
Zin om na de vakantie iets nieuws
op te pakken? Gun jezelf eens een
eigen schrijfmoment. Creëer je eigen
verhalen en verrassende gedichten
aan de hand van inspirerende thema’s
en opdrachten. Informatie: Atelier4,
Hannie Drissen, tel.nr. 06 83 79 78 97,
www.atelier4.org.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
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Kritiek van Stichting Das & Boom

Das en broedseizoen legt oude Maasarm stil
De reactivering van de oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum is voorlopig stilgelegd. “Vooral vanwege de flora en fauna staat het werk momenteel op een laag pitje”, vertelde projectleider Els Geurts van
aannemerscombinatie Mooder Maas tijdens de dorpsraadvergadering van Wanssum op woensdag 19 juni in
gemeenschapshuis De Zandhoek.

Regenboogzebrapad
Omdat het hen te lang duurde voordat er een regenboogpad komt in Horst, besloot een groepje inwoners
zaterdag 29 juni, Roze Zaterdag, het zebrapad aan de Loevestraat zelf in te kleuren.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Stichting Das & Boom leverde
kritiek omdat het leefgebied van de
das flink wordt verstoord door het
graafwerk. Door de omgewoelde,
kale grond verliest de das zijn
foerageergebied en kan geen
voedsel meer vinden. De stichting
drong daarom al eerder aan op het
stopzetten van de werkzaamheden.
Dat is nu gebeurd. “We zijn gestopt
bij het Karrewiel in Meerlo”, zei
Geurts. “Het werk is nog lang niet
klaar, maar we wachten totdat het
groen zich weer hersteld heeft voor
de das. Ook hebben we nu te maken
met broedvogels. Daarom gaan we
pas na de zomer en het broedseizoen weer verder.”
Afgelopen winter lagen de
werkzaamheden ook al een langere
periode stil omdat het gebied door
de hoge waterstand te drassig
was.

Werkzaamheden
dorpsbrug

Met een anoniem bericht op
sociale media werden inwoners
uitgenodigd mee te doen aan de
actie. “Met dit kleine burgerinitiatief
willen we het signaal afgeven
dat Horst de lgbtq+ gemeenschap
steunt en willen we deze steun
zichtbaar maken”, stond er in de
oproep. “We hopen dat de gemeente
hierdoor sneller actie onderneemt

en meer van zich laat horen. Met
deze actie willen we de gemeente
een duwtje in de rug geven om de
tolerantie en diversiteit van lgbtq+ te
tonen en te vergroten.”
Enkele maanden geleden werd
bekend dat Horst een regenboogpad
zou krijgen. Omdat dit er nog altijd
niet is, riep Horst-sweet-Horstauteur Wim Moorman op zijn

blog mensen op zelf het initiatief
te nemen. Deze oproep werd
overgenomen en trok zaterdag
29 juni een tiental mensen. In een
reactie laat een woordvoerder
van gemeente Horst aan de Maas
weten dat er woensdag 10 juli
gestart wordt met de aanleg
van het regenboogpad op het
Lambertusplein in Horst.

Toon Thijssen
01-07-1969
50 jaar 01-07-2019

De werkzaamheden aan de
nieuwe dorpsbrug op de Brugstraat
in Wanssum gaan gewoon door. Ook
tijdens de bouwvakvakantie, van
maandag 22 juli tot en met vrijdag
9 augustus, wordt gewerkt aan de
brug over de Groote Molenbeek.
“We zijn bezig de brug in vakken te
bestraten. Vanaf eind augustus of
begin september kan het verkeer
over de nieuwe brug”, zei projectleider Geurts. Om het hoogteverschil
met de lagergelegen Geijsterseweg
te overbruggen, wordt deze weg
afgesloten tot begin volgend jaar.
Zodra de nieuwe dorpsbrug klaar is,
kan de oude brug in september worden afgebroken. Er worden nieuwe
damwanden geslagen om de
nieuwe weg waterdicht te maken.
Dit kan tot half oktober leiden tot
hinder en geluidsoverlast.
Over de nieuwbouw van
supermarkt Jumbo is nog geen
duidelijkheid. “Binnenkort hebben
we weer een gesprek met Jumbo”,

vertelde projectleider Patrick
Schoenmakers van gemeente
Venray. “Het lijkt ons niet slim om
nu tijdens de werkzaamheden
ook nog bouwactiviteiten te
beginnen. Jumbo kan pas aan de
slag als de aannemer klaar is.”
Een buurtbewoner merkte op
dat het pas nieuw aangelegde
terrein dan weer op de schop gaat.
“In het ergste geval is dat zo als
Jumbo nieuwbouw wil”, reageerde
Schoenmakers.

De Kooy
Met het verlagen van De Kooy
wordt eind september begonnen.
De weg richting de Maas komt
lager te liggen zodat bij een
hoge waterstand het water over
de straat kan stromen. Voor de
aanleg van de rondweg worden
begin januari de liggers over de
Geijsterseweg geplaatst. Er worden
hoge wanden aangebracht en de
riolering moet worden verlegd.
De kapel aan de St. Leonardsweg is
al verplaatst vanwege de rondweg.
De kruising op de Stayerhofweg
gaat vanaf eind juli weer open
voor het verkeer. De Koninginnebrug
over de Maas naar Well wordt vlak
na de zomer aangesloten op de
rondweg.

Duurde langer dan
gedacht
Het heien van 90 palen
aan de oostzijde van de haven
voor het landhoofd van de brug
over de haven was een flinke
klus. “Het werk duurde langer
dan gedacht. De palen gingen
maar moeizaam de grond in.
We hadden wel honderd slagen
nodig om vijf centimeter verder
te komen”, vertelde Els Geurts.
De werkzaamheden aan de
waterkering bij de jachthaven
gaan van start zodra het toeristisch
seizoen voorbij is, in het laatste
kwartaal van dit jaar.

KinderVakantieWerk Horst
Plastisch chirurg
29 juli Jan Fabre
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Bodycontouring
Huidverbetering
Massages
Bel of app: 06 20 41 45 01

In dienst bij Peeters Objecten B.V. te Tienray
Wat een Mijlpaal, en wat zijn wij Trots!!

Zondag 27 mei 09.00 - 15.30 uur

Namens directie en personeel van Harte Gefeliciteerd Toon,
met het bereiken van deze geweldige mijlpaal!!

Industriestraat 15 Horst

8 t/m 12 juli 2019

Er zijn nog enkele
kaartjes over!
Bel 06-18202589
www.kvwhorst.nl

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

r dan
verhuurt méé
amen!
kr
kt
ar
alleen m

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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“Ut is gedaon”
Op 28 juni 2019 is in de leeftijd van 96 jaar overleden,
ôzze pap, schònvader en opa

Bert Verhaeg
Kuebe Bert
echtgenoot van

Dien Verhaeg-Litjens †
Horst,

Ger en Annemie †

Melderslo, Anja en Ger
Erik en Kimberly
Bart en Wendy
Roel en Dolores
Horst,

Dorothé en Frank

Correspondentieadres: Het Veldje 167, 5961 LE Horst
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op woensdag 3 juli in de
dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst waarna we ôzze pap naar
zijn laatste rustplaats hebben gebracht op de begraafplaats aldaar.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers van
Hof te Berkel 99 voor hun liefdevolle verzorging.

Ut is good gewèst
Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen
geven wij kennis van het overlijden van os mam en lieve oma

Mie van de Lisdonk - van Vegchel
echtgenote van

Cor van de Lisdonk †
Zij overleed op 80-jarige leeftijd.
Melderslo Ger en Hilde
Sjan en Ralf
Suzan en Nick
Melderslo Johan en Bianca
Jessie
Jenny en Jop
Roy en Janne
Utrecht Sjarel en Arwen
Julia
Familie van Vegchel
Familie van de Lisdonk

Vier generaties
Lynn van de Mortel werd geboren op 12 april. Zij is de dochter van Dianne van de Mortel- van
Lankveld (32) uit Overloon. Oma is Thea van Lankveld-Deckers (61) uit Westerbeek en overgrootmoeder
is de uit Melderslo afkomstige Dien Deckers-Wijnen (88). Daarmee zijn de vier generaties compleet.

Horster start-up
ontwikkelconcert-app
Een nieuwe, in Horst gevestigde start-up lanceert donderdag 4 juli een recensie-app waar muziekliefhebbers
informatie en herinneringen over bezochte concerten en festivals kunnen opslaan. De initiatiefnemers achter het
live-muziekarchief, Gigit genaamd, zijn vier ondernemers uit Horst, Weert en Roermond.
Het doel van Gigit is mensen weer
op het moment zelf laten genieten
van live muziek, stellen de initiatiefnemers. “We zagen een duidelijke
behoefte aan het bewaren van concertherinneringen”, aldus mede-oprichter
van Gigit Jannis van den Heuvel.
“De laatste jaren vertaalt deze
behoefte zich vooral in het eindeloos
fotograferen en filmen van concerten
en dat vinden we jammer. Het doet
afbreuk aan het moment.” Gebruikers
van de app kunnen aangeven welk

concert of festival ze bezocht hebben,
waar en wanneer en kunnen door
middel van een recensie noteren wat
ze ervan vonden. Het concert wordt
toegevoegd aan de persoonlijke tijdlijn
van de gebruiker, die weer kan worden gedeeld met andere gebruikers
van de app. Eigen foto’s of video’s
hoeven niet te worden toegevoegd,
dus turen naar een schermpje tijdens
het concert wordt overbodig, aldus de
app-ontwikkelaars. Het is de bedoeling dat er op termijn beeldmateriaal

van professionele fotografen en media
worden toegevoegd aan het archief
van Gigit. “Zo ontstaat er een collectief
en sociaal live-muziekarchief.”
De start-up is vergelijkbaar met
bestaande recensie-apps als Untappd,
waar bierliefhebbers bij kunnen
houden welke speciaalbieren ze
hebben gedronken, Runkeeper waar
gelopen hardlooproutes in worden
opgeslagen en filmrecensie-website
IMDb. Gigit is enkel beschikbaar in de
App Store van Apple.

Venray, 30 juni 2019
St.Odastraat 17, 5962 AV Melderslo
We hebben afscheid genomen van mam op donderdag 4 juli.

Dankbetuiging

De vele brieven, kaarten, bloemen en warme woorden
bij het afscheid van ozze pap en opa

Sraar Weijs
hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een grote steun.
Voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Sraar
voor zo velen veel heeft betekend.
Middels deze advertentie willen wij u hartelijk bedanken
voor al uw medeleven en steun.
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 13 juli
om 19.15 uur in zijn geliefde kerk in Broekhuizenvorst.
Lambert en Hans Weijs en familie
Broekhuizenvorst, 4 juli 2019

Vier generaties in Horst
Marlou Arts uit Horst is op 27 maart de trotse moeder geworden van Esmee Vullings. Met de
geboorte van Marlous dochter zijn weer vier generaties in het dorp compleet. Op de foto staan oma
Ria van den Munckhof, ook uit Horst, ‘omi’ Mien van den Munckhof uit America en mama Marlou met
haar dochter Esmee.

nieuws 07

04
07

Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd

Gertruda Derix-Huijs uit Horst
Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat Horst aan de Maas bevrijd werd van de bezetting van de
Duitsers. Veel inwoners van de gemeente hebben de oorlogsjaren en de bevrijding heel bewust meegemaakt. In de serie Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd doen zij hun verhaal. In deze aflevering: Gertruda DerixHuijs uit Horst, die in 1978 haar herinneringen aan de oorlogsjaren op papier stelde.

Het gezin Derix in 1946
Gertruda Derix-Huijs werd op
23 oktober 1905 geboren in
Boekend en overleed op 19 mei
2007 in Horst. In 1978 schreef zij
herinneringen aan haar leven op
onder de titel Met hoofd en hart.
In het boekwerk zijn ook enkele
hoofdstukken gewijd aan de
oorlog. Gertruda Derix trouwde in

1935 met Pieter Hubertus Derix.
Samen krijgen zij zeven kinderen. Het
gezin woonde aan de Kloosterstraat in
Horst en had daar een tabakswinkeltje
waar ook snoep werd verkocht.
Gertruda beschrijft hoe op 10 mei
1940 de Duitsers Horst binnenvallen.
“Het was een mooie zonnige ochtend,
de zon kwam op, het was vier uur. Ik

maakte pap wakker en zei: ‘hoor eens,
wat een gebrom en gedreun, of er
geschoten wordt’. We keken door het
raam en er waren vliegtuigen, de hele
lucht vol, geladen met bommen, die
vlogen laag over en alle mensen
vlogen uit bed, we wisten het, we
hadden oorlog. We zetten de radio aan
en de koningin sprak de bevolking toe.

Bisschoppen en priesters spoorden de
mensen aan om te bidden, ook voor
die mensen die sneuvelden.
De Nederlandse soldaten lieten de
Maasbrug in Venlo springen, maar de
Duitsers kwamen er toch over en
bouwden zelf noodbruggen. ‘s Middags
waren de Duitsers al in Horst en de
burgemeester moest doen wat hem
bevolen werd. Iedereen moest
gewoon naar zijn werk en doen of er
niets aan de hand was. Wij hadden
een klein winkeltje met tabaksartikelen, snoep en koekjes. Er werd veel
gevraagd en zo kwamen de Duitsers
op ons winkeltje af voor sigaren en
sigaretten. Pap durfde niet te weigeren en maakte maar dat hij ze zo gauw
mogelijk kwijt raakte en sloot de deur
dicht. Met dat Duits geld had hij ook ze
nog te weinig laten betalen.”
Er was veel angst onder de inwoners. Angst voor de bezetter en ook
voor de Nederlanders die met de
Duitsers overhielden. Radio’s waren
verboden en wie er toch eentje, luisterde er stiekem naar. “Onze Jan was
4 jaar geworden en kon al behoorlijk praten en zo hoorde ik eens dat
hij tegen iemand zei ‘de kapeloans
zien no de radio aan ’t luustere’. Ik en
pap kregen de schrik van ons leven,
want zou hij het eens tegen zo’n verrader gezegd hebben, wat waren dan
de gevolgen voor ons en ons gezin
geweest?” Met de winkel redt het
gezin het niet en dus moet vader Derix
op zoek naar werk. Hij gaat onder
andere werken in de steenfabriek in

Openluchtfestival

Wunschfest wil wensen vervullen
Vier inwoners van Grubbenvorst organiseren op zondag 18 augustus het openluchtfestival Wunschfest.
Met dit festival willen de vier, Roy Huys, Leon Voeten, Theo Derks en Geert Verschueren, wensen van inwoners
van Horst aan de Maas in vervulling laten gaan.
Het festival is te vergelijken met
De Wunschbaum in Sittard, zegt Roy
Huys. “Het doel van het festival is om
zoveel mogelijk financiële opbrengst
te genereren om allerlei ingestuurde
wensen in vervulling te kunnen laten
gaan. Iedereen mag een wens insturen, waarbij sprake moet zijn van ‘nut,
noodzaak en hartenkreet’. Dan kunnen
in principe alle wensen worden vervuld, mits financieel haalbaar. We streven naar het vervullen van meerdere
wensen in verschillende categorieën.”
Het festival is geheel in Tiroler-stijl
en vindt plaats naast Café Restaurant

Beej Toën in Grubbenvorst. Het terrein wordt in Oktoberfest-decor
aangekleed. Vanaf 13.00 uur treden
er diverse Limburgse artiesten op,
waaronder Aegidius, Toeter Thijs,
Aaltied noeit te laat, Bianca Schnelle
en dj Toller Theo. Voor de afsluiting om
20.00 uur zorgt Partyband Zugabe.

Pro deo
op de bühne
“Alle artiesten staan pro deo op de
bühne, om zo hun bijdrage te leveren aan het goede doel.” De inge-

diende wensen worden beoordeeld
door een jury bestaande uit onder
anderen burgemeester Ryan Palmen,
pastoor Ruud Verheggen en prins
Ed van de Plaggenhouwers. De hoeveelheid wensen die daadwerkelijk
wordt vervuld, is afhankelijk van de
opbrengst van het Wunschfest, aldus
Huys. “De totale opbrengst, minus
de kosten, gaat naar de wensen.”
Op 18 augustus wordt bekendgemaakt
welke wensen gehonoreerd worden.
Wensen kunnen ingestuurd worden via
wens@wunschfest.nl Voor meer informatie kijk op www.wunschfest.nl

Woning Evertsoord op slot
Een woning gelegen aan de Helenaveenseweg in Evertsoord wordt op last van burgemeester Ryan Palmen
van Horst aan de Maas drie maanden gesloten. De politie heeft daar in een inpandige schuur zaken aangetroffen
die gebruikt worden bij hennepteelt.
Tijdens de ontdekking door
de politie werden in de schuur
geen hennepplanten meer
aangetroffen. Maar de aanwezige
zaken, de hennepresten en de
sterke hennepgeur die de politie

in en rondom de schuur waarnam,
wijzen er volgens de politie duidelijk
op dat vlak vóór de ontdekking
hennepplanten in de schuur
aanwezig waren. Volgens de politie
is de kwekerij, waarin bijna 400

hennepplanten hebben gestaan,
voor een langere periode in gebruik
geweest en hebben drie oogsten
plaatsgevonden. De winst die
hiermee is behaald wordt door de
politie geschat op 100.000 euro.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
We hebben nu heerlijke frambozen,
elke dag vers geplukt! Ook producten
zoals jam, siroop e.a. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom.
Tel. 06 10 72 63 18.

Tienray en later bij de luchtbescherming. “Als er vliegtuigen brandend
neerkwamen moest hij daar eerst
de burgemeester van in kennis
stellen en die moest het doorgeven aan de Duitsers. Pap had dienst
van 10 uur ‘s avonds tot 4 uur in de
morgen en dan was ik alleen met
mijn kinderen en hulpbehoevende
moeder. Pap kwam mij altijd wakker maken en klopte op het raam
als er brandende vliegtuigen in de
lucht waren. Dan pakte ik de kinderen en hun kleren, die altijd klaar
lagen op een stoel in de keuken en
liepen snel de kelder in.” Steeds
meer mensen slaan op de vlucht en
ook bij het gezin Derix worden evacuees opgenomen. “In ons kleine
huis was plaats voor vele vluchtelingen en angstige mensen. De kelder werd ingericht. Aan een kant
sliep pap met vier kinderen op de
grond en Pietje in de kinderwieg,
hij was negen maanden oud. Ome
Sef aan de andere kant met zijn
drie kinderen. Tante Stien en ik nog
in de voorkamer in een tweepersoons bed.”
Op 23 november 1944 wordt
Horst bevrijd. “Het was alle dagen
regen en nat. De Engelsen en
Canadezen kwamen Horst binnen. Ik zie ze nog wat voorzichtig
de straat in komen, want er zaten
nog wel Duitsers hier en daar in de
kelders. Die nacht hebben we niet
meer geslapen, we waren te blij
dat we die Duitsers kwijt waren.”

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Poetshulp gevraagd in Kronenberg
Ongeveer 2-3 uur per week.
Gr. Koen & Elsa 06 57 22 96 02.
Te Koop 70 kleine pakjes
prima weidehooi in Melderslo
Telefoon 06 31 78 50 28.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
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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
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VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Samen met clubs
en verenigingen
vieren we de winst
Op 12 juni is Rabo ClubSupport van start gegaan! Als maatschappelijke bank geloven wij in de kracht van
clubs en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Daarom geven we als
coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan de lokale verenigingen.

en vieren
Samen vieren
e winst
we de winst

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

Geslaagd… én door!
Het behalen van het middelbare school diploma is een
belangrijk moment in het leven van onze jonge klanten.
Een mijlpaal die wij graag met hen willen vieren, daarom
verrasten wij alle geslaagden van het Dendron College,
Citaverde College en Raayland College op de scholen met
Tony’s Chocolonely!
Er breekt ook een nieuwe tijd aan voor de geslaagden.
Zij maken een keuze om te gaan studeren, te gaan werken,
te gaan reizen of op zichzelf te gaan wonen. Wat hun volgende stap ook is, Rabobank is er voor hen.
Om de geslaagden te helpen bij een kickstart van hun
toekomst, maakten zij kans op een aantal mooie prijzen.
Kelly Drabbels won een cheque t.w.v. € 500,voor de inrichting van haar
studentenkamer.
Wij wensen
alle geslaagden
veel succes met
hun toekomstplannen!

n op het clubhuis? Ouder-Kind
Zonnepanelen op het clubhuis? Ouder-Kind
e mee met Rabo ClubSupport en deel
Toernooi? Doe mee met Rabo ClubSupport en deel
nst. Schrijf je nu in.
mee in de winst. Schrijf je nu in.

matie op Meer informatie op
bsupport.nl/horst-venray/
rabo-clubsupport.nl/horst-venray/

Clubs en verenigingen hebben een persoonlijke
uitnodiging ontvangen met een unieke code om mee
te doen aan Rabo ClubSupport. Verenigingen en clubs
die zich inschrijven voor Rabo ClubSupport, voeren
vervolgens campagne om stemmen te werven voor een
zelf opgegeven bestedingsdoel. Iedere stem is daarbij
geld waard.
Zonnepanelen op het clubhuis, organisatie van een
Ouder-Kind Toernooi of de aanschaf van nieuwe biljartballen: wat een club ook dringend nodig heeft of graag
wil verwezenlijken, met Rabo ClubSupport is de kans
groot dat het er daadwerkelijk van komt.

En het mooie is, als lid van Rabobank heb je invloed en
stem je mee op deze mooie doelen en initiatieven.
In 2019 stellen wij in totaal € 150.000,- beschikbaar om
te investeren in lokale clubs en verenigingen.
Clubs en verenigingen kunnen zich aanmelden van
12 juni tot en met 20 september 2019. De stemperiode
voor leden start op 27 september 2019.
Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op
rabo-clubsupport.nl/horst-venray/.
Heb je vragen over deelname aan
Rabo ClubSupport? Stuur dan een e-mail naar
communicatie.horstvenray@rabobank.nl.

Wekelijks Inloopspreekuur
Hypotheek & Vermogen
Je bent van harte welkom voor een gesprek:
• iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• kantoor Kerkeveld 21 Horst of kantoor Schouwburgplein 13 Venray

Roefeldag
Op vrijdag 14 juni ontvingen wij 2 groepen van 15 groep
acht leerlingen van verschillende basisscholen in ons werkgebied. De kinderen werden rondgeleid door collega Bjorn
van Oijen, stelden vragen en ontvingen een goodiebag met
allemaal leuke hebbedingetjes.

Is je e-mailadres gewijzigd?
Pas dit online of via je Rabobank app aan!
Het komt vaker voor dat wij je oude e-mailadres in ons
systeem hebben staan. Wijzigt je e-mailadres?
Pas dit zelf online (via www.rabobank.nl/horstvenray)
of via je Rabobank app aan.

(088) nummers
Het komt vaker voor dat onze klanten de telefoon
niet beantwoorden als medewerkers van de Rabobank
hen bellen. Wij hebben (088) nummers.
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Nieuwe naam voor kasteel- Jessica en Juul
Nominaties voor
boerderij: Graaf ter Horst
De kasteelboerderij in Horst gaat verder onder de naam Graaf ter Horst. Het monumentale pand in de
Kasteelse Bossen in Horst wordt momenteel verbouwd. De planning is dat gasten er vanaf december terecht
kunnen.

Horster kapsters

Twee Horster kapsters zijn genomineerd voor verschillende kappersprijzen. Jessica Bindewalt-Kleeven van Salon du Trezo in Horst is
genomineerd voor de Wella Professionals National Trend Vison Award.
Juul Coumans uit Horst van HIPP Haarmode & Visagie in Tienray dingt
mee naar de prijzen in de Colorzoom Challenge 2019.
In de categorie Creative Artist
van de Wella Professionals-award
moet Jessica haar creatieve en
inspirerende visie op de nieuwste
trends laten zien aan de jury.
Daarmee maakt ze kans op een Gold,
Silver of Bronze Award. In september
wordt ze, samen met de andere
finalisten, getraind door een aantal
topkappers voor de grote finale die
in november plaatsvindt.

Graaf ter Horst wordt een veelzijdig concept waar eten en drinken
centraal staan, zeggen eigenaren Eric
en Richard Janssen die in 2015 de
historische boerderij overnamen.
“Toen we het pand kochten was het
vervallen en zat het vol gebreken. De
grote verbouwing waar we nu mee
bezig zijn is noodzakelijk om het
gebouw gereed te makken voor de
plannen die we hebben”, aldus
Richard Janssen.

Eten en drinken vormen straks de
basis van Graaf ter Horst. Er komen
een restaurant en brasserie met plek
voor 160 mensen. Daarnaast komt er
een bierproeverij en een bed and
breakfast met ruimte voor zestien
gasten. Ook is het mogelijk om in
Graaf ter Horst feesten en bijeenkomsten te organiseren. De komende
maanden staan in het teken van de
opening. Aan het einde van dit jaar
wil Graaf ter Horst haar eerste gasten

verwelkomen. “We hebben al
enorme stappen gezet en zien steeds
beter hoe het resultaat straks daadwerkelijk gaat zijn. Nu de bouw zover
gevorderd is en we dichterbij de
opening komen, worden ook andere
zaken belangrijk. We gaan bijvoorbeeld aan de slag met het werven
van personeel, het samenstellen van
de menukaart en het zoeken naar
partners waarmee we kunnen
samenwerken”, aldus Eric Janssen.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Verhoging Aanmerkelijk Belangtarief afrekenen of uitstellen?

Zachtfruitdagen

Blauwebessentelers
zetten deuren open
Blauwebessenland in America en Blue Berrie Hill in Broekhuizen
nemen op zaterdag 13 en zondag 14 juli deel aan de Fruitigste zachtfruitdagen. Op beide dagen zijn de bedrijven te bezoeken.
In 2018 organiseerde Simply the
Bes voor de eerste keer een evenement waarbij blauwe bessentelers
hun deuren openstelden voor de
consument. Blauwebessenland in
America is op zaterdag 13 juli
geopend van 09.00 tot 18.00 uur.
Om 11.00 uur wordt het nieuwe blauwebessenspeelkasteel officieel
geopend. Om 14.00 uur en om
16.00 uur starten de rondleidingen.
De openingstijden op zondag 14 juli
zijn van 10.00 tot 17.00 uur.
Rondleidingen starten om 11.00 uur,
14.00 uur en 16.00 uur. Ook wordt er

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Aanmerkelijk belangheffing is de inkomstenbelasting die betaald moet
worden als een aandeelhouder aandelen in een besloten vennootschap
(bv) verkoopt, geld uitkeert in de vorm van dividend of bijvoorbeeld de
bv liquideert. De aanmerkelijk belangheffing geldt voor de aandeelhouder
die ten minste 5 procent van de aandelen in de vennootschap bezit,
anders is sprake van een belegging die belast is in box 3.

De aanmerkelijk belangheffing
moet er voor zorgen dat de ondernemer met een bv grofweg dezelfde
belasting betaald als de ondernemer
die geen bv heeft. In de bv betaalt
de ondernemer vennootschapsbelasting over de winst. Wordt de winst
na belasting uit de bv gehaald, door
bijvoorbeeld een dividenduitkering
of liquidatie of via verkoop van de
aandelen gerealiseerd, dan komt
daar aanmerkelijk belangheffing bij.
Blijft de winst in de bv zitten dan
wordt de aanmerkelijk belangheffing
uitgesteld, maar de belastingclaim
blijft bestaan.
De vennootschapsbelasting gaat

de komende jaren volgens plan in
stapjes omlaag. Om toch een globaal
evenwicht te houden tussen de ondernemer met en zonder bv gaat de
aanmerkelijk belangheffing in twee
stapjes omhoog. Van 25 procent naar
26,25 procent in 2020 en vervolgens naar 26,90 procent in 2021.
Ook de bestaande belastingclaim
valt dan ineens onder het nieuwe
tarief. Ondernemers moeten dus de
keuze maken of ze met het oog op
de verhoging van de tarieven nog dit
jaar de belastingclaim (deels) willen
afrekenen.
De meeste ondernemers zullen
de neiging hebben de belastingclaim
zover mogelijk vooruit te schuiven,
zodat afrekenen dit jaar geen goed
idee lijkt. Dat kan anders zijn als de
verwachting is dat de claim toch al

binnen een afzienbare tijd afgewikkeld gaat worden. Bijvoorbeeld als
het de bedoeling is de bv te liquideren. Dan zou het naar voren halen
van de liquidatie (of het doen van
een dividenduitkering) voor het einde van het jaar toch een goed idee
kunnen zijn om de hogere tarieven
te ontlopen.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Kapster Juul Coumans heeft naast
de nominatie ook een ticket voor het
internationale evenement van de
challenge, dat in september plaatsvindt in Wenen. Ze krijgt in juli te
horen of ze met haar nationale nominatie ook een top drie-plek heeft
veroverd en mee mag doen met de
live finale. Dan strijden finalisten uit
meer dan 25 landen tegen elkaar
voor de internationale titel.

live gekookt met blauwe bessen.
Verder is er op beide dagen een
imker aanwezig met uitleg over
bijen, is het terras geopend en vindt
er zelfpluk plaats. Blue Berrie Hill in
Broekhuizen is op zaterdag 13 en
zondag 14 juli geopend van 10.00 tot
18.00 uur. Er worden rondleidingen
gegeven en er de mogelijkheid tot
het zelf plukken van blauwe bessen.
Ook is het terras geopend en worden
er verse blauwe bessen en verwerkte producten verkocht.
Kijk voor meer informatie op
www.zachtfruitdagen.nl

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

tuin

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

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
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Belangrijk voor toekomstige
leefbaarheid van Horst’
Onlangs werd de gemeentelijke visie voor
Afslag10 vastgelegd. Afslag10 is een samenwerkingsverband waarbij tien initiatiefnemers uit de segmenten sport, recreatie,
cultuur, onderwijs, bedrijfsleven, zorg en
overheid de handen ineen hebben geslagen
om met het gelijknamige gebied een nieuwe
richting in te slaan. Uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl blijkt dat 40 procent
van de inwoners het gebied een verrijking
voor de gemeente vindt.
Één van de inwoners ziet vooral voordelen
van Afslag10 voor de gemeente: “Zo maak je een
gebied efficiënt in gebruik, veilig met sociale
controle en gezamenlijke verantwoordelijkheid
van alle gebruikers. Een topinitiatief.” Iemand
anders sluit zich daarbij aan: “Mooie ambitieplek. Laat de gemeente vooral bestuderen of
hier ook een zwembad en Olympisch sportcentrum kan komen. Waarom alles verspreiden in de

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
23%

Eens
40%

Neutraal
37%
Afslag10 is een verrijking
voor de gemeente
gemeente Horst aan de Maas als centraal iedereen er plezier van kan hebben?”
Toch zijn daar twijfels over, want sommigen

Maar zoals zo vaak draait hier alles alleen maar
vragen zich af wat dorpen in de periferie, zoals
om Horst zelf”, zegt iemand. Een ander uit de
Griendtsveen, Evertsoord en Broekhuizen, aan
gemeente die verder van Horst af woont beaamt
Afslag10 hebben. 23 procent van de inwoners
dit: “Ik vind het onhandig omdat Afslag10 voor
is zelfs tegen Afslag10. Dat komt deels omdat
mij erg ver weg is. Daarnaast heeft het ook
ze het samenwerkingsverband zien als geldvercharme dat dingen klein
slindend. Zo zegt iemand:
blijven, ondanks dat er
“Het kost alleen maar geld
‘Een prestigeproject
samen meer gedaan kan
en nog eens geld. En dit
voor een paar mensen’
worden financieel gezien.
moet betaald worden door
‘Paradepaardje waar veel geld En dat prestigezwemmensen die er zelf niets
in gaat verdwijnen’
aan hebben. Alleen probad vind ik al helemaal
onzin. Nu ligt het zwemjectontwikkelaars worden
‘Het is een geweldig
er wijzer van.” Ook vindt
bad mooi op fietsafstand
initiatief’
een groot gedeelte van
voor een groot deel van
de inwoners dat tegen
de kinderen van Horst.
Afslag10 is dat het project vooral ten goede komt Straks is dat niet meer. Ik vraag me af wie hier
aan kerkdorp Horst, en niet aan alle dorpen in de rijker van wordt.” TipHorstaandeMaas is een
gemeente: “Afslag10 is een verrijking voor Horst
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst aan
zullen ze bedoelen. Het gaat hier weer alleen
de Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
om Horst. Daar wordt weer veel geld in gepompt of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
waar kerkdorpen eigenlijk op staan te wachten.
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

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 27

Een kleine school openhouden is trekken aan een dood paard
Een kleine school met een dalend leerlingenaantal openhouden, is dat
trekken aan een dood paard? Van de stemmers op onze poll van twee weken
geleden is 81 procent het daar niet mee eens. Het heeft wel degelijk zin om
kleine scholen in leven te houden, stellen zij. Aanleiding van deze stelling was
basisschool De Driehoek in Griendtsveen, die gered is van sluiting en open
blijft, mits ook de ouders zich actief in gaan zetten voor de school.
“Misschien zijn er juist mensen die bewust kiezen voor een kleine school”,

reageerde Iris Hoeijmakers uit Griendtsveen op Facebook. “Kleinschaligheid
van een school kan zeer waardevol zijn. Kinderen leren veel meer van elkaar
als kinderen van verschillende leeftijden door elkaar heen lopen. Zo kan
een kleinschalige school absoluut bestaansrecht hebben, en zich zelfs ten
positieve onderscheiden van de massascholen”, stelde Rob Stam uit Deurne.
Ook Ton Bukkems uit Griendtsveen ziet het belang van basisscholen in kleine
dorpskernen. “De basisschool is mede de hartslag van het dorp.”

De gemeente moet biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes gaan aanbieden
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Met ingang van maandag 1 juli verstrekt gemeente Horst aan de Maas
geen plastic hondenpoepzakjes meer. De dispensers zijn uit de openbare ruimte
verwijderd. In plaats daarvan zijn er extra gele hondenpoepbakken geplaatst.
Inwoners moeten dus voortaan zelf zakjes meenemen om de uitwerpselen op
te ruimen en ervoor zorgen dat deze in de hondenpoepbakken terecht komt.
Met deze maatregel hoopt de gemeente minder plastic zakjes in het groen
terug te vinden, wat het milieu ten goede komt.
Dat de gemeente de plastic zakjes wegdoet, moet kunnen.
Hondeneigenaren in gemeente Horst aan de Maas betalen al geen
hondenbelasting, dus dat de gemeente de zakjes gratis aanbood was

Kaartje

al best luxe. De gemeente hoeft dus helemaal niets te doen tegen
hondenpoepoverlast; het is de verantwoordelijkheid van de inwoners.
Toch ontstaat er nu een ander probleem doordat de gemeente de
verantwoordelijkheid weer teruggeeft aan de burger. De kans wordt namelijk
groter dat hondendrollen uiteindelijk gewoon blijven liggen. Niet iedereen
heeft altijd een plastic zakje bij zich of ruimt het op. In plaats van helemaal
niets meer aan te bieden, zou de gemeente extra hondenpoepbakken én
biologisch afbreekbare zakjes aan moeten bieden.
De gemeente moet biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes gaan
aanbieden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 26)
> De veerstoepen in gemeente Horst aan de Maas moeten aangepast worden > eens 74% oneens 26%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

De gezondste regio
De gezondste regio van Horst denkt alleen maar aan gezonde mensen. Afgelopen dinsdag, waarschijnlijk de warmste dag van het jaar,
wandelde ik (74) zoals gewoonlijk naar de markt.
Op de terugweg, ik had het
zweet op mijn voorhoofd staan,
zocht ik onderweg een bankje op
een schaduwrijk plekje. Maar dat viel
niet mee. Er stonden wel bankjes,
maar pal in de zon.

Ik was bijna thuis, vlakbij het
nieuwe Meuleveldpark, en wou daar
gaan zitten. Ik vond daar een bank in
de schaduw die helemaal volgepoept
was door een kolonie kraaien. Vanaf
de markt is er geen enkel plekje om

even te verpozen. En dat in een
gemeenschap van 3.300 inwoners,
waarvan 40 procent ouder is dan
65 jaar.
Nog een opmerking. In het nieuwe
Meuleveldpark op de hoek van de
Wittenhorststraat en Julianastraat
is een half jaar geleden een grote
boom gekapt. In plaats daarvan is een
jonge boom geplant en eromheen

zijn peperdure bankjes geplaatst.
Belachelijk, terwijl er zoveel schaduwrijke bomen staan.
Wil de gemeente Horst ook aan
die mensen denken die wat moeilijker ter been zijn en die bij die 40
procent behoren?
Piet Driessen,
Marijkestraat Horst

Ingezonden brief

Dekkingsplan 1,1 miljoen jeugdzorg
Een begrotingsgat van 1,1 miljoen. Met name door de jeugdzorg.
Een groot gat een jaar na de verkiezingen. De jeugdzorg moet effectief
werken, maar besparen op inzet mag mijns inziens niet.
De toekomst van de jeugd is
enorm belangrijk. Bovendien, als
we ze nu niet helpen zijn de maatschappelijke kosten en het toekomstig verdriet later veel groter. Het
college zoekt dekking. Binnen het
sociaal domein? Juist die post waar
zwakkeren geraakt worden? Heeft
wel een voordeel. De prestigeprojecten kunnen dan gewoon doorgaan. Afslag10, Gasthoês. Gelukkig
of zot? Speciaal voor enkele partijen
hier een ander dekkingsvoorstel.

Concrete voorstellen zonder dat prestigeprojecten in gevaar komen. Als
eerste de bibliotheek. Wel belangrijk
voor de jeugd, maar niet echt prestigieus, dus… Start met prestatieafspraken voor de bibliotheek. Daar zou je
alvast kunnen beginnen met 50.000
euro algemene korting. Daarnaast is
het oppervlak met circa de helft ingeperkt. Dan ook maar met de subsidie.
Helft oppervlak weg, helft subsidie
korten. Bij elkaar 400.000 euro per jaar
besparing. Als tweede: Ook presta-

tieafspraken voor het college. En ook
versnelde banenstimulans voor oudwethouders. Dat zou samen (prestatie
en nieuwe banen) ook twee salarissen
op kunnen leveren. Met alle onkosten al snel 300.000 euro per jaar.
Totaal nu 700.000 euro besparingen.
Sportactiviteiten in omliggende dorpen
valt ook buiten de prestigeprojecten.
Het college vindt daar zeker 250.000
euro. Rest nog 150.000 euro. Ongeveer
één wethouderspost. Het vertrek van
Mevrouw Op de Laak brengt hier de
oplossing. Zij zat daar als Birgit, maar
nu ze weg gaat kunnen we weer
terug naar vier wethouders. Een echte
bijdrage van de partij van mevrouw

Op de Laak. Vier wethouders is echt
genoeg. Hoe mooi zou het zijn als
een potentiële wethouder zou zeggen: “Het belang van de jeugd is voor
mij groter dan mijn eigen ambitie.
Het kan ook goed zonder mij. Met het
wegvallen van mijn salaris zijn de
noodzakelijke kosten dan volledig
gedekt. Ik zie van de wethouderspost af” .Dat zou van kracht getuigen.
En zo kunnen de prestigeprojecten gewoon doorgaan. Gasthoês en
Afslag10 gered .Extra kosten voor
de jeugdzorg voorzien van dekking.
College op juiste sterkte. Het kan.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

Bij de ingang was die enge
fietshelling. Wie durfde
fietste ervan af. Ik niet.
Ik stapte altijd af en liep met
de fiets naar beneden. Als je
binnenkwam had je links een
kantoor en de wc’s. Er was een
soort portaaltje en vandaar
uit stapte je het paradijs
binnen. Vooraan de voorleesboeken, enkele treden
omhoog en dan was je bij de
kasten vol kinderboeken. Ik
zou die van Roald Dahl zo nog
blind kunnen vinden.
In het midden bevond zich
de inleverbalie, waar je kaartjes
kreeg met daarop de datum
gestempeld wanneer je het
boek weer moest inleveren.
Er was een leestafel en bakken
met cd’s en video’s en achteraan stonden de boeken voor
volwassenen. En emmers om
het water op te vangen, want
het dak lekte standaard na een
regenbui. Het was klein en
knus. Verouderd met achterstallig onderhoud. Maar het was
wel een echte bibliotheek.
De verhuizing naar De Librije
was even slikken. Het is groot
en licht en modern. Dat wel.
Maar het gezellige is er voor mij
van af. Je boeken moet je
voortaan zelf scannen en wegzetten. Je datumkaartjes print je
voortaan ook zelf en wie een
boek over de Verenigde Staten
wil lezen, is eerst vijf minuten
onderweg. De studieboeken
staan namelijk helemaal aan
de andere kant. En straks
’t Gasthoês? Ik weet het niet.
Ik hoor dat de trappetjes terugkomen, dat wel en het aantal
vierkante meters is ingeperkt,
dus knusser wordt het dan ook
weer. De bieb gaat met zijn tijd
mee, het is meer dan boeken
uitlenen zeggen ze zelf. Toch
verlang ik af en toe nog naar
kaartjes waar de datum op
gestempeld staat.
Marieke
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GEPLUKT Henk Steenbekkers

Hij groeide op in een Brabants katholiek gezin en was eigenlijk voorbestemd om missionaris te worden. Het liep echter anders. Nu woont hij al
weer tien jaar in Melderslo, waar hij zich onder andere inzet voor Openluchtmuseum De Locht en schaakles geeft op de plaatselijke basisschool.
Deze week wordt Henk Steenbekkers (82) geplukt.
Voor een jongen van een jaar of
7 is oorlog vaak vooral spannend,
herinnert Henk zich uit zijn jeugd.
“Ik weet nog dat we met z’n allen
schuilden in de schuilkelder in de
boomgaard”, vertelt Henk. “We, ons
gezin en het gezin van mijn oom
gevlucht uit Alemm, zaten met
21 personen onder de grond.” Op het
erf van hun boerderij in Kessel bij Oss,
waar hij opgroeide, stonden Sherman-

tanks en in de schuur was munitie
opgeslagen. “Daar haalden we dan
het kruit uit om vuurwerk te maken of
we gingen vissen met een handgranaat.” Wat hij zich ook nog goed kan
herinneren zijn de V1’s en V2’s,
raketten, op weg naar Antwerpen.
“Daarvan zijn er toen enkele neergestort in Lith, een dorp in de buurt,
en terechtgekomen op het hervormde kerkje. Het vliegveld van de

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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Duitsers, de granatenregen vanuit Fort
St. Andries naar Oss, de twee schooljongens uit één gezin, getroffen en
gedood door een granaat, staan Henk
nog duidelijk bij.
Henk was de vierde in een gezin
van zeven kinderen. “Ik had een hele
vrije jeugd en haalde regelmatig kattenkwaad uit. Geen enkel vogelnestje
was veilig. We haalden de eieren uit
om ze vervolgens leeg te blazen en
er een ketting van te maken.” School
ging hem makkelijk af en vormde niet
echt een uitdaging. Als zoon van een
groot katholiek gezin, was Henk voorbestemd voor het seminarie. Dus vertrok hij na de lagere school naar het
kleinseminarie in Weert. “Ik wilde
missionaris worden en naar Tefé in
Brazilië gaan. Ik wilde de wereld verkennen en missionaris worden was
één van de manieren om dat te bereiken.” Nadat hij zijn diploma behaalde,
ging hij in militaire dienst om vervolgens verder te studeren aan het
grootseminarie. Het was het begin
van de jaren 60, de tijd van de ontkerkelijking en het Tweede Vaticaans
Concilie. De modernisering van de kerk
ging voor sommigen echter niet snel
genoeg. “We hadden een clandestien
studieclubje waar we boeken lazen van
Sartre en Simone De Beauvoir en het
existentialisme inademden. We hadden genoeg van het Thomisme (een
filosofische leer, red.) en wilden naar
‘buiten’.” Dat viel niet goed in de
congregatie en Steenbekkers werd,
vlak voor zijn eerste wijding, van het
seminarie gestuurd. Dat werd ervaren als een schande voor de familie. “Het heeft zeker een jaar of tien
geduurd voordat het contact was

hersteld. Ik sprak alleen nog met mijn
oudste zus.” Henk studeerde vervolgens sociologie aan de universiteit in
Nijmegen en ging er daarna aan de
slag als wetenschappelijk medewerker. “Studenten wilden in die tijd meer
zeggenschap. Het sociologisch Instituut
is eens zes maanden bezet geweest.
We konden alleen door een raam
naar binnen.” Na twaalf jaar verliet hij
het sociologisch instituut en werd hij

directeur maatschappelijk werk in de
regio Noord-Limburg en verhuisde hij
naar Wanssum. Nu woont hij inmiddels alweer tien jaar in Melderslo
met zijn tweede echtgenote Gemma.
Hij leerde haar kennen via het Hobby
Gilde waar hij gedurende 15 jaar computerles gaf aan ouderen. “Ik was zelf
belast met het maken van de groepsindeling. Gemma had zich opgegeven
voor de cursus en daarbij aangegeven dat zij niet op donderdagmiddag
kon. Per ongeluk deelde ik haar toch
in op de donderdag. Ik bood haar toen
aan om privéles te geven en van het
één kwam het ander.” Tien jaar geleden zijn ze getrouwd en in Melderslo
gaan wonen, waar Gemma’s dochter
en kleinkinderen wonen. Met zijn eerste echtgenote, die aan kanker overleden is, had Henk vier kinderen en
zes kleinkinderen. Wie de HALLO leest,
komt regelmatig ingezonden brieven
van Henk tegen. Hij is kritisch op de
maatschappij en steekt zijn mening
niet onder stoelen of banken. “Ik heb
jaren geleden een conflict gehad met
een bank over het afgeven van een
verklaring van erfrecht en daar veel
over gepubliceerd. Ik heb daarmee
de landelijke bladen, de tv en landelijke politiek gehaald. De lokale radio
heeft me enkele keren geïnterviewd.
In Nijmegen was ik lid van het CDA en
van het stadsgewest waar ik me inzette
planologie en onderwijs. Nu ben ik
partijloos, maar volg de lokale politiek nog steeds kritisch.” Lesgeven
doet hij ook nog steeds. Op basisschool
De Brink geeft hij aan de plus-klas
schaakles. Daarnaast is hij secretaris
van Openluchtmuseum De Locht en is
hij regelmatig met zijn camera in de
natuur te vinden. “Het Schuitwater,
Mariaveen en de Schadijkse Bossen
zijn plekken waar ik vaak kom om de
natuur te fotograferen. De mooiste
foto’s zet ik dan op Facebook.”

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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Bijeenkomst wandelaars
4-Daagse Nijmegen
Net als voorgaande jaren wil de gemeente Horst aan de Maas en de Gezondste Regio 2025
haar inwoners, die meelopen met de 4-daagse van Nijmegen, succes wensen.
De gemeente wil hen, na een kort eerbetoon,

aan de start van de vierdaagse op dinsdag

opnieuw een blijk van waardering meegeven

16 juli, opnieuw een ontmoeting gepland

voor hun te leveren prestatie. Dit mooie

in de raadzaal van het gemeentehuis.

initiatief, naar een idee van een inwoner van

Deze bijeenkomst vindt plaats van 10.30-12.00

Horst aan de Maas die ook zelf één van de

uur. Inloop is vanaf 10.15 uur.

wandelaars is, krijgt hiermee een verdiend
vervolg.

Horst aan de Maas Zoemt!

Alle deelnemers aan de vierdaagse zijn
daarvoor bij deze van harte uitgenodigd.

Uitnodiging en aanmelding

Wilt u daarbij aanwezig zijn, meldt u dan aan

Op zaterdag 6 juli is er daarom, voorafgaand

via www.horstaandemaas.nl/wandelaars.

Hommels gezocht
Sinds 1950 hollen de populaties wilde hommels achteruit.
Van de dertig soorten die ons land kende is een derde

Naar het gemeentehuis?
Maak eerst een afspraak

permanent verdwenen. Naturalis brengt de hommels

Ga naar horstaandemaas.nl/afspraak. Telefonisch een afspraak maken kan ook.

Wil jij bijdragen aan onderzoek?

Stap 3

Rondom lindebomen liggen vaak dode

Schrijf op het luciferdoosje het dichtstbijzijnde

hommels. Verzamel deze hommels bij jou in de

adres, het aantal hommels en de bedekking

buurt en stuur ze voor 13 juli op. Zo weten we

onder de boom (tegels/aarde/gras/bloemen/

hopelijk na 13 juli weer een stuk meer over de

struiken).

in Nederland in kaart. Wij zijn natuurlijk ook benieuwd
welke soorten van dit aaibare insect in Horst aan de Maas
rondvliegen.

hommels van Nederland.
Stap 4
Stap 1

Stuur de hommels op naar onderstaand adres,

Noteer de volgende gegevens voordat je naar

samen met de genoteerde gegevens over de

buiten gaat.

datum en temperatuur: Naturalis t.n.v. Lisette

• Datum

van Kolfsschoten, Darwinweg 2, 2333 CR

• Tijd

Leiden

• Temperatuur
• Weersomstandigheden: bewolkt / half bewolkt
/ zonnig
• Adressen waar je hommels hebt
verzameld
Stap 2
Ga naar een lindeboom. Zie je een hommel?
Gebruik per lindeboom een luciferdoosje voor
het bewaren van de hommels. Past het niet,
neem dan een tweede doosje. Wanneer de
hommels nat zijn graag eerst laten drogen
op een wc-papiertje voordat je ze in het
luciferdoosje stopt.

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

America

Horst

Meister Rongenstraat
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Saarweg 19

05-2019). Op 22 mei

Meerlo

Pastoor Jeukenstraat 27

2019 heeft een publicatie
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Broekhuizen
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konden worden. Juridisch
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Sevenum

hiervoor in de plaats.

De Sondert 37
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Postbus 6005, 5960 AA Horst

sectie N perceel 2065

Grubbenvorst
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06 - 13 49 30 96

Deken Creemersstraat 44a

gemeente@horstaandemaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Huisvestingsplan onderwijs en gevolgen voor scholen en kernen
In de raadsvergadering van 19 juni werd gesproken over het plan dat quenties heeft voor de leefbaarheid.
er voor moet zorgen dat onze jeugd nu en in de toekomst gezond naar
Als dorpen er zélf voor kiezen om op
school kan.
de dorpsgrens een school te delen
vindt de SP dat prima. Belangrijk is
dat het besluit gedragen wordt door
Voor de SP was en is onduidelijk Weisterbeek in Horst. De SP heeft
gevraagd naar duidelijke argumenbeide dorpen.
op basis waarvan de wethouder
Verder heeft de SP het belang
keuzes maakt voor de aanpak van
ten waarom de ene school langer
van een eigen gymzaal van een
bepaalde scholen, hetzij door
moet wachten dan de andere.
school of een dorp benadrukt. Ook
verbouw, nieuwbouw of herbouw.
Ieder dorp verdient zijn eigen
Wat de SP betreft is de situatie in
school. Het weghalen van een school diegene die slechter ter been is of
het jonge kind moet kunnen beweSevenum bij De Horizon en De
zorgt ervoor dat bijvoorbeeld jonge
Dobbelsteen net zo nijpend als de
gezinnen zich niet meer vestigen in
gen. Het is dan ook niet voor te
situatie van De Doolgaard en
een dorp hetgeen ernstige consestellen dat er aan een school gesleu-

teld wordt, zonder dat daarbij de
beweegmogelijkheden worden meegenomen.
De financiën kunnen nooit een
probleem zijn, want als zwembad en
sporthal niet verplaatst worden naar
Afslag10 wordt er in één klap tussen
de 20 en 30 miljoen bespaard. Meer
dan genoeg om overal goede gymzalen te behouden of te bouwen.
En ander belangrijk punt is duurzaamheid. Over 15 jaar moeten alle
gebouwen bijna energieneutraal

zijn. Hierover is het huidige plan
nog veel te vaag. 15 jaar lijkt nog
lang, maar er moet echt nog heel
veel gebeuren om al onze scholen
duurzaam te maken. De overheid
heeft wat ons betreft een voorbeeldfunctie voor de rest van de
samenleving. Zij heeft ook de verantwoordelijkheid voor deze huisvesting. Hoe was het ook alweer?
Gewoon doen.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

De eerste stap is gezet
Afgelopen zaterdag was ik in het centrum van Horst waar een aantal
enthousiaste mensen Roze Zaterdag vierde door zelf het
regenboog(zebra)pad aan te leggen. Een bericht op een blog in Horst
aan de Maas werd door een aantal mensen die de LGBTQ+-gemeenschap
een warm hart toedragen opgepikt en er werd op zeer korte termijn
besloten om het heft in eigen handen te nemen.
Enkele uren later was er een
groep mensen die zelf aan de slag
ging met het inkleuren van het
zebrapad op de Loevestraat. Deze
mensen lieten zien dat het allemaal

niet zo moeilijk hoeft te zijn.
Er waren twee aanleidingen voor
deze actie. Ten eerste was het afgelopen zaterdag Roze Zaterdag, een
dag waarop mensen uit de LGBTQ+-

gemeenschap en sympathisanten
tonen dat ze trots zijn op hun levensstijl. Waar onze buurgemeente Venlo
een uitgebreid programma en festiviteiten in de stad had, was er in Horst
aan de Maas geen aandacht voor
deze dag. De andere aanleiding was
dat we in de gemeenteraad met een
grote meerderheid een motie hebben
aangenomen waarin we aangeven
dat er een regenboogzebrapad op
een prominente plek in het centrum

van Horst moet komen. Tot op heden
is er nog niets, en met deze ludieke
actie werd geprobeerd dit weer aan
te kaarten.
Wat ons betreft geeft de doortastendheid van deze mensen aan
dat het allemaal niet zo ingewikkeld
hoeft te zijn en dat het regenboogzebrapad er gewoon snel moet liggen.
Jim Weijs,
D66+GroenLinks

Kinjer OLS: Ontzettend Lekker Spetteren
Na een jaar voorbereiding werden de OLS-activiteiten vorige week
afgetrapt met het Kinjer OLS. Voor basisschoolleerlingen uit heel Limburg
stond het voorjaar in het teken van die ene dag in juni.
De meeste kinderen weten wel
wat een schutterij is en dat die een
aantal keer per jaar door het dorp
marcheert, maar vaak houdt het
daar op. In voorbereiding op het
Kinjer OLS in Grubbenvorst zo’n
negen jaar geleden maakte ik
samen met mijn klas echt kennis

met het schutterswezen. We maakten
zelf onze uniformen en vaandels,
gingen koningsschieten en leren
marcheren bij Schutterij Sint Jan en
we kregen uitgelegd waar de schutterij vandaan komt en wat ze betekent voor Limburg. In deze periode
werkten we als klas samen toe naar

ons grote doel van dat jaar en leerden we meer over het Limburgs
cultureel erfgoed. Dat maakt het
Kinjer OLS ook zo waardevol.
Op de dag zelf leek het warme
weer heel even roet in het eten te
gooien, maar de organisatie was
voorbereid op de hitte. Het programma werd omgegooid en een
heus waterspeelparadijs stond klaar
om verkoeling te bieden. Het schieten om ’t Ummeke ging gewoon door

Een park om
lief te hebben

en dus nam de spanning toe. En het
kan vrij stressvol zijn om te moeten
schieten nadat je klasgenoten voor
je alles hebben geraakt, weet ik uit
ervaring.
Het succes van het Kinjer OLS
belooft wat voor komend weekend.
Weej zeen os in Zaerum.
Hielke Hertsig,
Burgerraadslid
CDA Horst aan de Maas

Ik zoek iemand om mee
op en neer te kunnen
rijden naar Maastricht
vanaf September
Brusselseweg 150
Contact:

Danny uit Sevenum:
06-21604205

EvEnEmEntEntips
- 6 juli – 18 aug | Expositie zelfspelende instrumenten
- 6 juli | theaterfestival Cirque de la Lune
- 27 en 28 juli | Kunstweekend

www.kasteeltuinen.nl
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Voor Particulieren
en Bedrijven
Bel Henry Mulders: 0622132870
Voorheen: Van Rengs Bestratingen

ZONDAG 7 JULI
VAN 09:00 - 17:00
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15 VRAGEN

jongeren 15

aan
Sem Kleuskens

Vakantie
Nu de zomer is aangebroken willen veel gezinnen,
maar ook jongeren, op vakantie. Aangezien ik dus geslaagd
ben en veel tijd lijk te hebben, heb ik ook veel gepland.
Behalve een vakantie.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

omdat ik het moeilijk vind en daardoor
is het ook niet leuk.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Een paar jaar terug was ik altijd te
Wat zou je nog een keer willen doen vroeg, maar de laatste tijd ben ik precies op tijd. Dat is wel fijn, dan hoef je
in je leven?
Ik zou wel nog ooit op skivakantie wil- niet meer te wachten en kun je gelijk
len gaan. Het lijkt me heel leuk om de beginnen.
Wat is je favoriete hobby?
kunnen skiën elke dag en vaak is het
Ik ga altijd graag naar Jong Nederland,
in die landen ook erg mooi.
dat vind ik echt leuk om te doen. Een
Wat is je favoriete en wat is je
keer in het jaar gaan we op kamp, dat
stomste vak op school?
vind ik denk ik het leukste.
Mijn favoriete vak is pvg, dat is prakHeb je een bijbaan?
tijk en dat vind ik heel leuk om te
Ja, ik werk bij Linskens in America.
doen. Mijn stomste vak is Engels,
Sem Kleuskens
15 jaar
America
Citaverde College

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

Wannier ge ow realiseert dát komend
weekend mit ut OLS gâns Zérum mit gewaere
rondloëpt en ge doar de afgeloëpe tiêd
nou neet echt vrienden hed gemaakt

Daar doen ze aan sierteelt. Het is leuk
werk, het is lekker buiten en dat vind
ik wel fijn.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdag avond?
Op vrijdag- of zaterdagavond ga ik
vaak naar de keet met vrienden. Daar
is het altijd wel gezellig.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk in een vriendschap dat je elkaar vertrouwt en dat je
het met diegene altijd leuk hebt en als
het niet goed gaat dat je het dan goed
maakt. Daar wordt je vriendschap vaak
nog sterker van.
Hond of kat?
Hond, die vind ik veel leuker dan een
kat.
Wat ligt er onder jouw bed?
Meestal ligt er veel stof onder mijn
bed. Af en toe zijn er ook nog wel wat
kleren te vinden.
Als je een dier was wat zou je dan
zijn?
Als ik een dier was, dan denk ik dat ik
dan een hond zou zijn, want ik vind
honden gewoon leuke en mooie dieren. Het lijkt me wel apart om een

dier te zijn.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Buurman en Buurman, dat keek ik
vroeger al. Vaak als ik het nu zie blijf
ik toch weer kijken omdat het wel
grappig is.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Het duimpje omhoog, die komt vaak
wel van pas als ik ergens op wil reageren.
Dag of nacht?
Dag, want dan is het gewoon licht en
kun je veel dingen doen en dan zie je
waar je loopt.
Festival of discotheek?
Discotheek, omdat je daar vaker heen
kunt dan naar een festival. Festivals
zijn vaak maar een paar keer per jaar,
dat is wel jammer.
Wat zou je graag ooit nog willen
leren in je leven?
Mij lijkt het echt vet om te kunnen snowboarden. Dan kun je lekker
hard gaan door de bergen en door
de sneeuw. Het lijkt me wel moeilijk,
maar wel heel vet als je het eenmaal
kunt.

Crist Coppens
Spareribs
500 gram € 6,95

geldig t/m
zaterdag 6 juli 2019

Gemarineerde karbonade € 6,95

Verstand van lekker eten!
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Eindelijk het schooljaar
voorbij en je kunnen verheugen
op een lekker lange vakantie,
terwijl je eigenlijk alleen maar
gaat werken of naar afspraken
moet gaan. Niet het leukste dat
er is natuurlijk.
En dan heb je wat momenten dat je op Instagram kijkt en
je iedereen selfies en foto’s ziet
plaatsen van lekkere warme
zonvakanties. In je achterhoofd
word je dan een beetje jaloers.
Maar niet gek natuurlijk, want
jij zit dan nog in Nederland en
de rest is allemaal lekker op
vakantie.
Iets later, nog steeds op
Instagram zie je een advertentie voorbij komen van een last
minute vakantie. En dan gaat
het bij mij in mijn hoofd van
‘hmm, zal ik het doen? Maar
met wie dan?’. Iemand die
dezelfde datum kan, die genoeg
geld heeft om uit te kunnen
geven en iemand waarmee ik
zelf wel op vakantie wil gaan.
Want dat is natuurlijk ook
belangrijk. Maar ondertussen
ben je al verder aan het scrollen
en dan ben je het alweer vergeten. Dat heb ik dan natuurlijk.
Toch bleef het een beetje
hangen. Een paar dagen later
ben ik naar school gegaan, heb
ik mijn boeken ingeleverd en
kom ik iemand tegen die aan
alle eisen voldoet. Dus heb ik
haar het idee voorgesteld, zij
ging akkoord en we boekten
gelijk een vakantie. Dat is
ondertussen een week geleden.
En op het moment van schrijven
zit ik met een vriendin, op een
last-minute vakantie op een
camping in België.
Het gaat erom dat iedereen
eens een keer een spontane
beslissing moet maken. En
verder krijgen jullie allemaal de
groeten uit België.
Jélena
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VVL-volleybaltoernooi Bert Seuren winnaar
Driedorpentocht jeu de boules
in Lottum
De tweede editie van het VVL-volleybaltoernooi is op zondag 14 juli
in Rijhal Hoogveld in Lottum. Het toernooi begint om 10.00 uur en
duurt tot ongeveer 17.30 uur.
Het VVL-volleybaltoernooi is sinds
vorig jaar de opvolger van het HUMOtoernooi, dat jaarlijks in Lottum werd
georganiseerd op de zondag na de
Lottumse kermis. VVL staat voor
Vrienden Van Lottum. Ook dit jaar is
die zondag aangehouden voor het
evenement. Teams kunnen zich voor
de editie van dit jaar opgeven tot het

Door: Jeu de Boules Club Horst
In Horst werd op donderdag 27 juni door 49 personen de Driedorpentocht afgetrapt. De deelnemers kwamen
uit Velden, Grubbenvorst en Horst.

maximale aantal teams bereikt is.
Dit kan door een e-mail te sturen naar
vvltoernooi@outlook.com of via een
Facebook-bericht aan VVL. Een team
moet bestaan uit minimaal zes
personen. Meer informatie over het
VVL-volleybaltoernooi is te vinden op
de Facebook-pagina van het evenement.

fandag
donderdag 4 juli v.a. 17:00 uur

toffe
activiteiten

spelers
presentatie
Touzani tv
aanwezig

maak kans op
leuke prijzen

In Horst begon men met een kop
koffie en vlaai, waarna er een wedstrijd boulen op het programma stond.
Na deze wedstrijd ging men per fiets
naar Grubbenvorst. Hier stond een
soep klaar en er waren gesmeerde
broodjes. Rond 13.30 uur ging ook hier

ontmoet
de spelers!

maasboulevard, venlo

weer een wedstrijd van start. Na deze
wedstrijd ging het per fiets naar
Velden om de laatste wedstrijd te
spelen.
Rond 16.30 uur was het tijd
voor de barbecue, waarna de finale
gespeeld werd door de beste speler

van ieder dorp. Na een spannende
finale werd Bert Seuren uit Horst winnaar, gevolgd door Frans Pouwels
uit Grubbenvorst en derde werd
Sraar Maessen uit Velden. De organisatie kan weer terugkijken op een
geslaagde dag.

Beste judoka’s Judoclub Sevenum
Door: judoclub Jigoro Kano Sevenum
Trainer John van Jigoro Kano maakte tijdens de laatste trainingen van het seizoen de beste judoka’s van het
jaar bekend. Fleur van Sundert, Lore van den Hombergh en Inke Fortuin hebben het afgelopen seizoen de meeste
wedstrijdpunten binnengehaald.

Gezocht te Panningen:

Magazijnmedewerker

m/v

De judoclub heeft aan veel wedstrijden meegedaan en veel kinderen kwamen in aanmerking voor de
titel ‘Beste judoka van het jaar 2019’.
“Het was een seizoen waarin we veel
geleerd hebben en waarin vooral plezier in onze sport judo voorop blijft

staan”, aldus de club. “Hierbij hoort
sportief verliezen en natuurlijk is het
supermooi om ook eens te winnen.
Dit hebben de leden goed gedaan,
daarom kijken we ook terug op een
mooi seizoen waarbij we als judoclub Sevenum echt trots kunnen zijn

op onze judoka’s.” Fleur van Sundert
werd benoemd tot beste judoka in de
leeftijdscategorie onder de 10 jaar.
Lore van den Hombergh kreeg de
titel in de leeftijdscategorie onder de
12 jaar en Inke Fortuin bij onder de
15 jaar.

Als magazijnmedewerker bij Car & Truck Care bv zorg je voor
een correcte en vloeiende verwerking van de inkomende en
uitgaande goederenstroom. Je staat in voor het laden/lossen van
vrachtwagens, klantenorders klaarmaken voor verzending, het
magazijn op orde houden, kortom een zeer afwisselende functie.
Wat verwachten wij?
• Je bent gemotiveerd om van elke dag het beste te maken
• Je werkt accuraat en resultaatgericht
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent allround inzetbaar voor alle mogelijke magazijntaken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Kennis van Engelse en/of Franse taal is een pluspunt
Wat bieden wij?
• Onmiddellijke indiensttreding
• Na een proefperiode bieden wij een fulltime baan van 38u per week
• Je komt terecht bij een jong, enthousiast team
• Bij ons ben je geen nummer, je krijgt ruimte voor ontwikkeling en
eigen initiatief
• Werkzekerheid in een kerngezonde onderneming
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Uurrooster:
Maandag-donderdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-17.00u
Vrijdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-15.00u
Enthousiast geworden?
Stuur dan onmiddellijk je motivatiebrief vergezeld van je Curriculum
Vitae door naar info@ctcnl.nl
Voor meer informatie over onze firma kijk op onze website:

W W W. C TC N L . N L

Bandexamens Jigoro Kano
Door: judoclub Jigoro Kano Sevenum
Na een seizoen hard werken was het zaterdag 22 juni zover, het bandexamen. Vele judoka’s
waren vol spanning, maar er waren mooie examens te zien. De leerlingen hebben dan ook weer veel
geleerd het afgelopen jaar. Trainer John en hulptrainers Mees en Martijn waren dan ook zeer tevreden.
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Nepal Festival op
Kaldenbroeck

St. Goar-mis in Meerlo
De jaarlijkse openluchtmis bij de St. Goarkapel in Meerlo vindt plaats op zondag 7 juli. Deze kapel ligt in het
bosperceel tussen Meerlo en Wanssum.

Op Kaldenbroeck, Huys voor Puur Leven in Grubbenvorst vindt
zaterdag 7 juli het Nepal Festival plaats. Van 10.30 tot 17.30 uur zijn er
diverse activiteiten.
Zo is er onder andere een markt,
kunnen bezoekers een blotevoetenwandeling maken en is er muziek
van Trio Paradiya en de Folk groep
Alice and The lord of Comfort.
Dit jaar is er ook een speciale
Kaldenbroeck-stand met informatie

over yoga, ayurveda, met aanwezigheid van Prachi Mahajan, een
Indiaas ayurveda arts. De opbrengst
van het Nepal Festival is voor
Stichting Javea Nepal.
Kijk voor meer informatie op
www.kaldenbroeck.nl

OLS-mis in open
lucht
Voorafgaand aan het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Sevenum
is er op zaterdag 6 juli een heilige mis in de open lucht. Deze vindt
plaats op het Groot Veld, bij ‘de Kruusboem’.
Op zaterdagavond 6 juli is in de
feesttent in de Staarterstraat het
verzamelpunt en van daaruit gaat
het te voet, gezamenlijk en om
precies 18.00 uur, naar de plek waar
de mis plaatsvindt. Het terrein
rondom ‘de Kruusboem’ is uitsluitend
vanuit deze route te bereiken. De mis
wordt opgedragen onder leiding van
hulpbisschop Everard de Jong en

diverse Sevenumse geestelijken.
De mis wordt opgeluisterd door
meerdere muziekgezelschappen.
Parkeren kan op P2, ingang aan de
Steeg. De organisatie vraagt bezoekers zoveel mogelijk met de fiets of
te voet te komen, er zijn ruim
voldoende fietsenstallingen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op
www.ols2019.eu

Expositie
boekendozen in bieb
In de bibliotheek in Horst zijn tijdens de schoolvakantie, van zaterdag 6 juli tot en met zondag 18 augustus, werkstukken te zien van
groep 7 en 8 van Kindcentrum STip uit Swolgen en Tienray. In plaats van
een boekenverslag hebben de leerlingen een boekendoos gemaakt van
een boek dat ze hebben gelezen.

Om 10.00 uur trekt Fanfare
Eendracht van Meerlo vanaf de kerk in
processie naar de kapel. Om 10.30 uur
begint de openluchtmis, die wordt
opgeluisterd door de fanfare. De
parochie nodigt iedereen uit om
zoveel mogelijk met de processie mee
te trekken. Zij die niet meer zo goed

ter been zijn, kunnen met fiets of auto
naar de kapel gaan. Deze is bereikbaar via de Postbaan. Er is voldoende
parkeergelegenheid. Voor een beperkt
aantal zitplaatsen is gezorgd.
Degenen die met de auto komen,
kunnen het beste een (klap)stoel
meenemen om te kunnen zitten.

Voor de kinderen is er een speciaal Kindernevendienst programma.
Na afloop is er nog een samenzijn.
St. Goar wordt in Nederland alleen
in Meerlo herdacht. Mocht het
slecht weer zijn, dan gaat de viering
door in de kerk van Meerlo om 10.30
uur.

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

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

1650

FORTALEZA 10 X 20 CM

BARCELONA 15 X 60 CM

€ / PER M

€ / PER M2

2

DETEGELTENT.NL
ELM Installatietechniek B.V.
Groesweg 14
5993 NN Maasbree
T: +31 (0) 77 465 2378
www.elm-it.nl

ELM Installatietechniek is een jonge organisatie met ruime ervaring in de industriële sector.
Samen met ELM Industriële Automatisering en AEM werken ongeveer 50 medewerkers binnen
onze groep aan totaaloplossingen op het gebied van automatisering, fabricage en installatieprojecten
in de industrie/utiliteit, (glas)tuinbouw en champignonteelt. Het is onze ambitie om onze klanten
de beste oplossingen, producten en servicediensten te leveren.
Wij zijn op zoek naar:

Elke leerling heeft een schoenendoos versierd en gevuld met voorwerpen die iets over het boek
vertellen. Ze hebben ook iets over
het boek erbij geschreven. De leerlingen van STip hebben zelf de tentoon-

stelling ingericht met hun eigen
boekendoos van hun favoriete boek,
zodat iedereen deze kan bekijken in
de vakantieperiode. De tentoonstelling is tijdens de openingstijden van
de bieb te bezoeken.

Monteur Elektrotechniek

Wat vragen wij van jou?
- elektrotechnisch vakdiploma
- hart voor (elektro)techniek
- flexibiliteit en een gezonde ambitie

Wat bieden we?
- marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden
- compact team met ruimte voor eigen inbreng
- technische uitdagingen in een industriële omgeving

Interesse?
Neem dan contact op met Mark Daniëls (077-4652378) of stuur een email naar m.daniels@elmit.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

18
ZOMERPRINS KEES I GE FELICITE ERD N A ME NS DE VOLGE NDE BEDRIJVE N

cultuur

04
07

Feliciteert Preens Kees de 1e en zien adjudanten Frank en Daan
en wenst het prinselijk trio enne schonne Zomercarnaval!

zomerprins Kees I

Adjudante FRANk & DAAN

20

22-02-20

Maak 't laat
oppe zomercarnaval
Proost ^

Zet de zomer op z’n kop dit jaar!
Van harte gefeliciteerd Zomerprins Kees I

285c
285c
2935c
2935c
287c
287c

Tienrayseweg 10c, Horst
077 208 60 88
www.mindmystery.nl

Pizzeria Shoarma Döner kebab

RAMSES

Gefeliciteerd zomerprins Kees I

Tel 077 398 65 10 www.ramseshorst.nl

proficiat zomerprins Kees I

Weej wense ow aval!
enne schonne zomercarn
GASTHUISSTRAAT 27 HORST

WWW.DEBEURSHORST.NL

GEFELICITEERD ZOMERPRINS KEES I
EN ADJUDANTEN DAAN EN FRANK

te e rd
i
c
i
l
e
f
e
G
en enne
schonne val
rna
zomerca enst!
toegew

gefeliciteerd

zomerprins Kees I

#kempencreëert

Van harte gefeliciteerd

PROFICIAT

Expeditiestraat 2
5961 PX Horst
T 077 - 398 80 40

KEES I

Prins Kees I en adjudanten
Daan en Frank

www.vantilburgbv.nl

ZOMER
PRINS
Jacob Merlostraat 1 • Horst • www.grandcafehorst.nl
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11 vragen aan zomerprins Kees I

‘Geniet van elk
moment en maak er
zelf wat moois van!’

Ok de ideale
schônzoëne wense
zomerprins Kees 1 en
zien adjudante Daan en
Frank proficiat en ‘ne
fijne dág zoaterdág

Wie ben je?
Mijn naam is Kees van Hegelsom. Ik kom uit Horst
en ben 27 jaar oud. Momenteel ben ik vrijwilliger bij Jong Nederland en ben ik op zondagmorgen grensrechter bij Wittenhorst 5. In mijn vrije tijd
hang ik graag in dorp met vrienden en probeer ik
af en toe nog te sporten. Daarnaast zing ik ook nog
mee met Heite Soep waar we dit jaar de finale mee
gehaald hebben op het LVK.
Waar werk je?
Ik werk momenteel iets meer dan twee jaar bij NTG
Road (Nordic Transport Group) in Maasbree. Hier werk
ik als expediteur waar ik ervoor zorg dat zendingen
van A naar B worden gebracht door heel Europa.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om
Zomerprins te worden?
Mooi toch! Hoeveel mensen krijgen deze vraag?
Ik houd van carnaval en ben hier elk jaar al vroeg
mee bezig, dus voor mij een reden om hier niet
over te twijfelen en er direct ja op te zeggen.
Lekker gek kunnen doen en veel kunnen feesten is
wel voor mij weggelegd. En wie weet kom ik nog
de ware prinses tegen.
Hoe voelde het om tot Zomerprins te worden
gekozen?
Dat was mooi! Veel mensen die dicht bij mij staan,
riepen mijn naam al langere tijd. Ondanks dat
ze mijn naam riepen, zag ik bij veel mensen op
het laatst toch meer twijfels. Maar veel andere
mensen die ik goed ken, hadden dit totaal niet
verwacht. Mooi om die reacties hierop te zien. En
natuurlijk wie had ik uitgekozen als adjudant, dat
zijn Daan Emonts en Frank Driessen geworden.
Wat betekent Zomercarnaval voor je?
Lekker carnaval vieren in een korte broek en T-shirt
in plaats van in de kou. Lekker één dag in de zomer
weer 100 procent vieren.
Wat zijn jouw taken deze Zomercarnaval?
Genieten en feesten. Samen met iedereen die aanwezig is, er een groot feest van maken tot in de late
uurtjes!
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?

Maak er een feest van, maak ‘joeks en plezeer’,
geniet en zorg ervoor dat de dingen die je meemaakt, lang bij zullen blijven!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
We hebben er dit jaar al een hoop mooie feestjes opzitten, zoals onder andere het uitkomen, de
oefenreceptie en de optocht. Maar ik kan hier denk
ik geen hoogtepunt uit kiezen. Het totale plaatje
van begin tot eind is tot nu toe geweldig en zal
hopelijk met een knaller afsluiten.
Wat staat er deze zomer nog meer op je
programma?
Dit jaar heb ik ervoor gekozen om niet op vakantie te gaan, maar meer festivals af te gaan en
weekendjes weg. Pinkpop, vriendenweekend,
Alle Remmen Los Festival en het Teamweekend
met Wittenhorst 5 zijn daar voorbeelden van.
Na de Zomercarnaval zal ik nog met Jong
Nederland een week gaan Kamperen en gaan
we nog naar de Zwarte Cross waar we met drie
wagens deel gaan nemen aan verschillende raceklasses. Daarna zal ik mij weer op mijn werk moeten richten.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Dat was een lastige taak. Mijn naam werd al veel
rondgeroepen in de wandelgangen, hier werd ik
dan ook vaak mee geconfronteerd. Zelf beginnen
met weddenschappen te starten hielp mij wel, dit
heeft mij wel een paar kratten gekost (deze moet ik
nog wel steeds komen brengen). Op de avond van
uitkomen zat ik ook in het comité voor het uitkomen van de prins. Dus kon ik dit als smoes gebruiken. Zelf moest ik langer overwerken dus dit kwam
dan goed uit als smoes om niet op tijd bij de Beurs
aanwezig te zijn.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2020 mee
willen geven?
Twijfel niet en zeg JA! Het is een kans die je niet
vaak krijgt en ik kan je garanderen dat je hier geen
spijt van zult krijgen. Geniet van elk moment en
maak er zelf wat moois van!

Lucassen
Lucassen
Plus Lucassen feliciteert zomerpreens Kees I
en adjudanten Daan en Frank

Lucassen
merprins Kees I

feliciteert zo
en zijn adjudanten

Festiviteiten

13 jaar zomercarnaval

PRINS KEES I
‘De Ald Preense’

Voor de dertiende keer wordt in Horst het zomercarnaval gehouden. De receptie en het feest
van ‘zomerpreens’ Kees I en zijn adjudanten Daan en Frank vinden plaats op zaterdag 6 juli bij café
De Beurs in Horst.
De festiviteiten beginnen om 20.00 uur met de
receptie van het zomertrio, die tot 21.00 uur duurt.
Van tevoren is er nog een solex-optocht door de
straten van Horst; die begint om 19.00 uur bij de
feestlocatie, café De Beurs. Een groot scala aan
carnavalsartiesten uit de regio en daarbuiten treedt

vanaf 20.30 uur op: H4 en veul plezeer, Pien van
Lisdonk, Huub en Chris, Wear of gen Wear, Frank en
Ivan, happy hotdogs, Heite Soep, Frank en de
Sterren, Goed Zat en Horspower. De mannen van
La Bamba sluiten af. De presentatie is in handen van
Dirk Jeurissen.
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

AFSLAG10
VERBINDT
Het is weer zomer! En waar kun je die zomer beter vieren
dan in Afslag10? In deze rubriek geven we aandacht aan de
recreatiemogelijkheden in het gebied. Daarnaast lichten we
wederom een van onze partners uit die we willen bedanken voor
hun betrokkenheid en ondersteuning: 2run4fun.
VIER VAKANTIE IN AFSLAG10!
Afslag10 is hét gebied om tot rust te komen en je vakantie te vieren.
De rust, de ruimte, de diversiteit van voorzieningen, het groen en het
water maken het gebied uniek. Op deze manier leent Afslag10 zich
uitstekend voor ontspanning tijdens de warme zomermaanden. Maak
een wandeling of een fietstocht door de mooie natuur, neem een duik
in het water of laat je verrassen door een bezoek aan Kasteel Huys
ter Horst, Aardbeienland of Mind Mystery. Voel je vrij en deel jouw
Afslag10 moment via de #afslag10 op onze Facebook!

Langste adem
Stichting De Muzikantine organiseerde op zondag 30 juni de Muzikantine Bazaar. Met deze activiteit in het atrium van de Lambertuskerk in Horst werd het seizoen afgesloten. Kinderen mochten
onder andere een instrument uitproberen en er was een langste-adem-blaaswedstrijd.

Zomermarkt Broekhuizen
In samenwerking met lokale horecaondernemers organiseert Carnavalsvereniging de Krey uit Broekhuizen
op zondag 7 juli de jaarlijkse zomermarkt. Die start om 11.00 uur in het centrum van Broekhuizen.
Op de dag vindt er tot 14.30 uur
een traditionele vlooienmarkt plaats.
Tijdens de markt wordt er een groot
aantal bruikbare spullen
tentoongesteld en geveild. Ook dit jaar

is de zomermarkt uitgebreid naar
het gedeelte aan de Maas.
Diverse standhouders en lokale
ondernemers bieden daar hun
producten aan.

De zomermarkt is geopend tot
16.00 uur en de toegang is geheel
gratis. Kijk voor meer informatie op de
Facebook-pagina van de zomermarkt
Broekhuizen.

Infopanelen Meteriks veld
Heemkunde Meterik presenteert op maandag 15 juli tijdens de kermis acht infopanelen die meer informatie
geven over het Meterikse veld. De panelen zijn daarna bij molen Eendracht maakt Macht te zien.

UITGELICHTE PARTNER: 2RUN4FUN
Met Huub Hendrickx als gepassioneerde kartrekker achter loopschool
2run4fun mogen we opnieuw een enthousiaste partner voor Afslag10
toevoegen. Met RENdement slaan we samen de juiste weg in naar
meer successen! ‘Hardlopen bij 2run4fun staat voor ontspanning,
energie, plezier en vriendschap. Samen met Afslag10 gaat 2run4fun
voor een 10 als het gaat om bewegen, want bewegen draagt bij
aan een fitte en gezonde toekomst! Bij 2run4fun staat plezier altijd
voorop; prestaties en het bereiken van persoonlijke doelen volgen
vervolgens vanzelf.

Huub Hendrickx van loopschool 2run4fun.

De informatiepanelen worden
geplaatst in het kader van Horst aan
de Maas 800. De borden vertellen het
verhaal van de geschiedenis van het
Meterikse veld dat zich uitstrekte van

het kasteel van Horst tot aan Meterik
voorbij. Deze infoborden zijn een
onderdeel van het grotere 800-project
Oogsttijd. Archeologisch onderzoek
heeft uitgewezen dat daar al meer

dan 800 jaar sprake van graanbouw is
en nog langer van bewoning in
groepen boerderijen. De presentatie
vindt plaats in de feesttent
Speulhofsbaan om 10.00 uur.

Winnares kunstwerk
Tijdens de kunst- en atelierroute Weg van Kunst in Horst aan de Maas, op zaterdag 22 en zondag
23 juni maakten bezoekers kans op een kunstwerk van een van de deelnemende kunstenaars.
Bij elk bezocht atelier ontving men een stempel. Afgelopen week is een van de volle stempelkaarten uitgeloot en wel die van Marij Gerats uit De Rijp. Marij nam op vrijdag 28 juni haar kunstwerk in
ontvangst uit handen van Ans Gielen, voorzitter van kunstenaarsplatform ZEEN. Marij koos voor een
door Hay Reijnders uit Broekhuizenvorst vervaardigde ring.
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Honingslingeren
bij ‘t Zoemhukske
De imkers van ‘t Zoemhukske in Horst geven op zondag 7 juli een
demonstratie honingslingeren. Bezoekers kunnen ook van de honing
proeven.

cultuur 21

Afscheidsconcerten Cambrinus
Stichting Cambrinus Concerten laat nog één keer van zich horen en organiseert dit jaar een reeks concerten op verschillende locaties in Horst aan de Maas. Ze sluit daarbij aan bij de festiviteiten rondom Horst aan
de Maas 800.
Nadat Café Cambrinus in Horst
vorig jaar haar deuren sloot raakte
Stichting Cambrinus Concerten haar
podium kwijt. Als afscheid wil deze
stichting nog een keer een reeks van
zeven concerten organiseren.
In Broekhuizen opent de band
Luzazul op 14 juli de serie concerten
met Portugese fado in Theetuin de
Roode Vennen, waarna de Argentijnse
band Negritos op het landgoed van
de Naobere in Sevenum op 4 augus-

tus optreedt. Op kasteel Kaldenbroek
in Lottum is het op 15 augustus de
beurt aan de Mongoolse band Sedaa.
Muzieklegende Iain Matthews is met
zijn band Southern Comfort op 7 september van de partij in de verbouwde
veldschuur van het Peelmuseum in
America. De met strijkers gewapende
band Jodymoon staat op 29 september in theater de Baersdonck in
Grubbenvorst. Anna Ushakova toont op
3 november in kasteel Huys ter Horst

haar kunnen op de piano.
Op 19 december is het laatste concert
met Egbert Derix, die in de raadszaal van het gemeentehuis in Horst
optreedt. Met medewerking van
Marion Steeghs en Roy Verbeek staat
Egbert Derix stil bij enerzijds een verbindend jaar én tegelijkertijd een punt
zetten achter Cambrinus Concerten als
een verbindend muziekpodium.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN
In de bijenkast of korf wordt de
honing verzameld in raten. Imkers
verzamelen de in de raten opgeslagen honing en plaatsen deze in de
honingslinger om via een zeefsysteem de honing in potten te doen.
Op zondag 7 juli kunnen bezoekers
zien hoe het een en ander in zijn
werk gaat en zich laten informeren

over het leven en werken van de
honingbij. Zoek in de demonstratiekast naar die koningin en zie met
verwondering hoe zo’n bijenvolk in
het donker functioneert. De middag
is van 14.00 tot 16.00 uur. De volgende praktijkmiddag is op 4 augustus met als thema Honing bij het
eten.

Wandeling Schadij
kerbossen Meterik
Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Kring Ter
Horst organiseert op woensdag 10 juli een openbare avondwandeling
in de Schadijkerbossen bij Meterik en America. Gediplomeerd natuurgids Piet Hoebers en landschapsambassadeur Wiel Steegs leiden de
wandeling.
Het landschap waar de wandeling door gaat, is afwisselend en
bestaat uit bossen, heidevelden,
stuifduinen en akkers. Er grazen
schapen en Hollandse landgeiten,
komen konijnen, hazen, eekhoorns,
vossen, dassen en reeën voor en de
zwarte specht, boomleeuwerik, geelgors, nachtzwaluw, buizerd en bosuil
zijn er te spotten. Op de wandelroute
bevindt zich ook het herdenkingskruis van Derk van Assen. Deze
verzetsman en Jodenhelper werd

daar op 14 september 1943 doodgeschoten door de Duitsers, omdat hij
de namen van zijn verzetsgroep niet
wilde prijsgeven.
De wandeling begint om 19.00
uur en duurt naar schatting anderhalf
uur. De verzamelplaats en het startpunt van de wandelroutes ligt aan
de Bergsteeg-Gusseweg in Meterik.
Deelname aan de wandeling is gratis, zowel voor leden van LGOG als
niet-leden. Vooraf aanmelden is niet
nodig.

Horster kasteel

Het rechtssysteem in de middeleeuwen staat zondag 7 juli centraal
tijdens de openstelling van kasteel Huys ter Horst. Dan gaat het project
‘Straffen door de eeuwen heen’ van start in het kader van 800 jaar
Horst aan de Maas.
ject in samenwerking met 800 jaar
Horst aan de Maas. Later dit jaar
is er een vervolg bij Penitentiaire
Inrichting Ter Peel in Evertsoord.
De rondleidingen op zondag 7 juli
bij kasteel Huys ter Horst zijn om
14.15, 14.45 en 15.15 uur. Het
kasteel is van 14.00 tot 16.00 uur
geopend.

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Ben je op zoek naar een
nieuwe uitdaging?
Door de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar:

Technisch tekenaar WTB

Verstappen advanced packaging
is een dynamisch en
vooruitstrevend familiebedrijf.
Al 40 jaar zijn wij een
toonaangevend producent van
kunststof verpakkingen voor de
AGF-sector, food industrie en
non-food industrie.
Elke dag denken en bewegen wij
mee met onze klanten en voegen
waarde toe aan hun product,
productie- en logistiekproces.
Voor een impressie van ons

‘Straffen door de
eeuwen heen’
Tijdens het project komen
diverse werktuigen uit de middel
eeuwen voorbij. Ook gebruiken we
nu nog steeds uitdrukkingen die
hun oorsprong in die tijd hebben.
Vrijwilligers van het kasteel vertellen de bezoekers meer hierover
tijdens de openstelling. ‘Straffen
door de eeuwen heen’ is een pro-

Ook voor zonweringen, glasservice,

bedrijf zie onze website en

Je wordt verantwoordelijk voor een diversiteit aan tekenwerk
binnen onze organisatie, zoals machines, matrijzen, nieuw te
ontwerpen producten en hulpgereedschappen.

WTB-monteur

Je zorgt voor het draaiende houden van ons machinepark.
Hieronder valt o.a. het omstellen van de machine, verrichten van
onderhoud, oplossen van storingen en het bouwen van nieuwe
machines en apparaten.

Meewerkend voorman extrusie

In deze functie geef je sturing aan de extrusie afdeling en ben je
zelf actief in de uitvoering. Daarnaast draag je zorg voor de
organisatie van het productieproces en alles wat hierbij komt
kijken.

Logistiek medewerker

Je wordt verantwoordelijk voor een breed en divers takenpakket
aan inbound en outbound werkzaamheden.

Productie medewerker

Je wordt opgeleid tot een volwaardig operator waarin je
verantwoordelijk wordt voor alle diverse werkzaamheden die
behoren bij het produceren en inpakken van onze verpakkingen.

bekijk onze animatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

Werken bij Verstappen
Wij bieden een werkomgeving waarbinnen je kunt groeien en waar
ruimte is voor eigen initiatief en brede verantwoordelijkheid.

Kijk voor alle ins en outs op www.werkenbijverstappen.nl
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Agenda t/m 11 juli 2019
do
04
07
vr
05
07

Zomeravondconcert

Zomercarnaval 2019

Kermis America (t/m 10 juli)

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café De Beurs Horst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: America

24-uursrace HZPC

Optreden NEWZ

Demonstratie honingslingeren

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: zwemclub HZPC
Locatie: zwembad De Berkel Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Zoemhukske Horst

Outdoor dressuur Paarden en
pony’s Klasse B t/m Z2

Rondleiding ‘Straffen door de
eeuwen heen’

Tijd: 09.00-18.00 uur
Organisatie: ruiter- & ponyclub de Pijts
Locatie: Kromboschweg 2a, Grubbenvorst

Tijd: 14.15, 14.45 en 15.15 uur
Organisatie: kasteel Huys ter Horst
Locatie: Kasteellaan 2, Horst

St. Goar-openluchtmis

Rondleiding escargotskwekerij
Slaque

Feestavond Gebrouwen in Limburg
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: OLS 2019 Sevenum
Locatie: Staarterstraat 7, Sevenum

za
06
07

zo
07
07

Expositie boekendozen in bieb
(t/m 18 augustus te zien)
Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: BiblioNu en Kindcentrum STip
Locatie: Bibliotheek Horst

Tijd: 10.30 uur
Locatie: St. Goarkapel Meerlo

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Nieuwenhofweg 5, Melderslo

Opschoondag

Nepal Festival

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Mussenbuurt Horst
Locatie: start Merelplein Horst

Tijd: 10.30-17.30 uur
Locatie: Kaldenbroeck, Huys voor Puur Leven
Grubbenvorst

Lezing Japanse prenten

Zomermarkt Broekhuizen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Veerweg en Loswal Broekhuizen

Kermis Lottum (t/m 9 juli)

Demonstraties oude ambachten
en live muziek

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Lottum

ma
08
07
wo
10
07

Jako Voetbaldagen (t/m 12 juli)
Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: SportEvents4Kidz
Locatie: SV Lottum Broekhuizerweg 47, Lottum

Openbare avondwandeling
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: startpunt Bergsteeg/Gusseweg, Meterik

Tijd: 11.00 uur
Locatie: museum De Locht Melderslo

Te midde van de Velde OLS-mis in open lucht
Tijd: 18.00 uur
Locatie: verzamelen schuttersterrein
Staarterstraat Sevenum

Open tuin
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Lottum

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

Jubilaris Jong Nederland Horst
Jack Janssen werd onlangs door Jong Nederland Horst in het zonnetje gezet vanwege zijn veertigjarig jubileum als vrijwilliger. Janssen (56) is de tweede vrijwilliger binnen de vereniging die deze mijlpaal heeft weten te
behalen.

Start in september/oktober 2019
weer met kooklessen.
Leer in tien lessen een rijsttafel te maken
uit grootmoeders tijd. We bereiden onze gerechten
nog op de authentieke manier, door gebruik te maken
van de vijzel en verse kruiden.

Waar?
IN ROERMOND:
OP MAANDAG- EN DINSDAGAVOND,
Citaverde College, Jaegersstraat 6,
6042 KA Roermond.
Oneven weken.
IN HORST:
OP MAANDAG- EN DINSDAGAVOND,
Citaverde College, Spoorweg 8,
5963 AE Hegelsom.
Even weken.

Kosten € 185,Wees er snel bij, schrijf u nu in, want VOL = VOL.
Voor meer informatie
kun je ook bellen of mailen
T 077 - 474 40 09 M 06-11 21 21 35
E indiepandoera@ziggo.nl

www.indiepandoera.nl

Jack Janssen is in die 40 jaar eerst
leider van verschillende spelgroepen
geweest. Vervolgens kwam hij bij de
eigen drumband terecht en is daar

meerdere jaren de coördinator van
geweest. Onder hem kende de drumband een groei in zowel leden als in
het niveau en er vond een transforma-

tie plaats van drumband tot melodische percussiegroep. Jack is nog altijd
zeer actief voor Jong Nederland, maar
nu vooral achter de schermen.
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

Kermis in Meterik
Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

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
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zondag
		
		
		

Hoogmis met
aansluitend
Sacramentsprocessie
09.30

Lottum

Meerlo

(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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

donderdag
		

Rozenkrans

17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Mis OLS
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

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
5 t/m 7 juli 2019
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65
8 t/m 11 juli 2019
Het Tandhuys
Raadhuisstraat 12, Venray
T 0478 58 22 81

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

09.00
09.00

Melderslo
Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

In Meterik vindt van zaterdag 13 tot en met maandag 15 juli de kermis plaats in het centrum van het dorp.
De kermis wordt op vrijdag al officieus geopend met Meterikse Kwis. De organisatie is in handen van Stichting
Meterikse Kermis.

Broekhuizenvorst

Venray

Gebiedsteams

service 23

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

Op vrijdag gaan vanaf 18.00 uur
26 grote teams met elkaar de strijd
aan om zich tot winnaar te kronen van
de allereerste Miëterikse Kwis ooit.
De kermis wordt op zaterdag 13 juli
om 13.30 uur feestelijk geopend met
de kindereditie van hardloopwedstrijd
‘Rundje um de Zaal’ (500 meter en
1000 meter). Vanaf dan zijn ook de
attracties geopend. Om 16.00 uur is
het aan de volwassenen om via een
Rundje um de Zaal te laten zien wie

het snelste is op de 5 en 10 kilometer.
Verder die middag is er crazy bingo,
Ik hald van Mieterik en een Mariokart
toernooi. Vanaf 20.00 uur is er een
optreden van Starstruck in de feesttent. Zondag 14 juli starten de festiviteiten met het toeptoernooi. In de
middag is het Miëterikse Kistjesbal.
Daarmee wordt samen met JCM De
Meuelwiekers haar 5x11-jarig jubileum
gevierd. Dit wordt gevolgd door Heel
Meterik bakt en de loterij. De dag

wordt afgesloten met een optreden
van Balloon. Op maandag 15 juli is
het, na de seniorenochtend met een
presentatie van de heemkundevereniging en muziek, tijd voor het matinee.
Op deze middag en avond verschijnen
twee artiesten op het podium.
Het spits wordt afgebeten door Miel
Hoeijmakers en Maxim Baur, die een
akoestisch optreden verzorgen.
De kermis wordt afgesloten door de
Party Criminals.

êêêê

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super

5.699,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Chavez
Waan u in een prachtig landhuis met deze
klassieke keuken Chavez. Hier uitgevoerd met
kaderdeuren in fris wit satijnlak voor een landelijke uitstraling. Deze ruime keuken biedt
veel opbergruimte, waaronder een handige carrouselkast met draaiplateau’s.
Inclusief apparatuur met 5 jaar
garantie.

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bach

Bijkeuken
op maat

Deze compacte keuken is
van alle gemakken voorzien. Het
verdiepte werkblad biedt alle ruimte

Wij ontwerpen ook bijkeukens voor u

om uitgebreid te kokkerellen. Hier uitge-

op maat. Aan de hand van de oppervlakte

voerd in de trendy kleur saliegroen, met

van uw bijkeuken en wat u er wilt doen en

een strakke zwarte greep. Een moderne

in wilt opslaan, gaat u met uw Super-

keuken, helemaal van deze tijd!

keukens-adviseur aan de slag om uw
ideale inrichting uit te zoeken.

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!

