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Prinsessen op paard
Springende paarden, een zwiepende rodeostier en allerlei andere activiteiten. Sevenum stond in het weekend van vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus in het thema van
de tweede editie van Jumping Zaerum. Het hoogtepunt was toch wel op zaterdag toen de topruiters wedstrijden reden om de plekken op de eretribune. Verschillende
topruiters deden mee: Sanne, Mel en Mans Thijssen, evenals Monique en Nick van den Broek en de gebroeders Vestjens. In de hoogste klasse, Masters van Jumping
Zaerum, won Beau Schuttelaar met Caretino. Oda Charlotte Lyngvaer werd tweede met Gogolinus en Kristian Houwen pakte brons met Drop Shot Vm. In totaal werden
zeven klassen verreden. (Foto: Stefan Engels)

‘Ik heb veel mooie dingen mogen meemaken’

Pastoor Verheggen verlaat na twintig jaar
de parochiefederatie Maasdorpen
Het was toch wel even schrikken toen pastoor Ruud Verheggen (50) een aantal weken geleden een telefoontje kreeg van de vicaris-generaal. “Dan weet je al hoe laat het is”, zegt Verheggen. De pastoor van parochiefederatie Maasdorpen vertrekt na twintig jaar naar de parochies in Eijsden, Mariadorp en Oost-Maarland.
Geheel onverwacht was het niet
voor Verheggen. “Enige tijd daarvoor
vroeg iemand van het bisdom mij al of
ik open stond voor een nieuwe uitdaging. Maar heb toen gezegd dat het
voor mij niet per se hoeft. Ik zit hier
wel op mijn plek.” Toch moest
Verheggen naar een ander werkgebied. “Het is geen moetje, maar je
hebt natuurlijk je gehoorzaamheid

naar het bisdom. Deze nieuwe kans
neem ik zeker met beide handen aan.
Ik heb altijd gezegd, liever niet naar
het zuiden van Limburg, ik zit prima
hier in het noorden. Ik ken de mensen,
ik hou van de mentaliteit en het is
gewoon een bekend gebied. Eijsden,
Mariadorp en Oost-Maarland ken ik
niet zo goed.” Inmiddels heeft
Verheggen al verschillende gesprek-

ken gehad in zijn nieuw werkgebied.
“Iedereen is ontzettend vriendelijk,
dus dat zal allemaal wel goed komen.”

Stil
Afscheid nemen van parochiefederatie Maasdorpen is voor Verheggen
niet gemakkelijk. Het was dan ook
even goed stil in de kerk toen de
pastoor zijn vertrek aankondigde tij-

dens de mis op zaterdag 10 augustus.
“Het was heel moeilijk om mijn verhaal te doen. Het was ook de eerste keer dat ik het openbaar bekend
maakte; zo’n eerste keer hakt er altijd
in. Je bent hier immers twintig jaar
pastoor geweest.” Verheggen laat
vooral mooie herinneringen achter
in de gemeente Horst aan de Maas.
“Ik heb veel mooie dingen mogen
meemaken. Evenementen als de
Mariafeesten, motorzegeningen en
veel edities van de Rozenfeesten
in Lottum.” Maar boven alles gaat

Verheggen het persoonlijk contact met
de mensen hier missen. “Persoonlijk
contact gaat boven alles. Ik heb mensen gedoopt, getrouwd en zoveel
bekenden en onbekenden zien groeien
in henzelf en in het geloof. Dat is als
pastoor het mooiste wat er is.”

Rijk cultureel gebied
Op 13 oktober wordt Verheggen
geïnstalleerd als de nieuwe pastoor
van de parochies in Eijsden, Mariadorp
en Oost-Maarland.
Lees verder op pagina 03
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Oogstfeesten verenigt muzikaal
Horst aan de Maas
Vijf bandleden van Jeopardy staan in hun gebruikelijke oefenruimte
aan de Waterstraat in Horst te oefenen. Het is geen doodgewone repetitie.
Nee, de komende weken staan er maar liefst 15 verschillende (nieuwe)
frontmannen- en vrouwen klaar om de microfoon over te nemen van
leadzanger Rudy Noya. Jeopardy organiseert namelijk Heel Horst aan de
Maas Zingt met, jawel Jeopardy.

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.
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.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl
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Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Tijdens de vijftien nummers betreden jonge en oude, bekende en onbekende talenten het podium tijdens
de Oogstfeesten. Over jong talent
gesproken, Maud van den Berg (18) uit
Broekhuizen is één van de (nieuwe)
vertolkers van Jeopardy. Ze speelde
onlangs tijdens de opening van het
Horst aan de Maas 800-huis akoestisch haar singer-songwriter nummers. “Ik hoorde haar en dacht: dat
is niet normaal, dat meisje heeft een
enorm talent”, vertelt Noya. “Een dag
later liep ik met mijn vriendin door
het centrum van Horst en kwam Maud
met een vriendin tegen. Ik excuseerde
mijn vriendin, liep naar Maud toe en
heb meteen haar nummer gevraagd.
Perplex liet ik haar achter en later
belde ik haar op met de vraag of ze
mee wilde doen aan Heel Horst aan de
Maas Zingt met Jeopardy.”
“Dat was wel heel even schrikken”, zegt Maud van den Berg lachend.
“Maar ik ben zo blij dat hij mijn nummer vroeg. Nu sta ik ineens met een
voltallige band te repeteren voor een
groot feest. Dat is toch fantastisch.”

Horst-Sevenum

€ 259.518

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

2015

Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl

‘Dat was niet
normaal’

€ 309.794

Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg

Kerkbijdragen 2015 - 2018

€ 18.950
€ 10.862

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

€ 2.529
€ 1.759

Fotografie
Jos Derks en Sten Jetten

De komende weken repeteert
Jeopardy met veertien verschillende
zangers en zangeressen en één zanggroep. Op zaterdag 24 augustus komen

€ 13.630
€ 11.652

Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Sylke Deters
en Inge Versleijen

‘Beetje gek’

€ 23.090
€ 20.223

Niels van Rens
Marieke Vullings

Tijdens de Oogstfeesten spelen op vrijdag 23 augustus de bands
The Sparks uit Horst en The Classics
uit Stramproy onder het thema
Klassiekers in de Wei. De avond begint
om 20.00 uur. Zaterdag mag Jeopardy
aantreden met de vijftien vertolkte
nummers. Daarna zal Jeopardy nog
zelf spelen. Deze dag begint om 16.00
uur. Als afsluiter op de zondag is het
traditionele oogstfeest. In de feesttent
en op het terrein is van alles te doen
zoals een roofvogelshow, schapen drijven en scheren en er zijn allerlei oude
tractoren te zien. Deze dag begint om
11.00 uur.

€ 16.418
€ 13.391

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

de artiesten allemaal bij elkaar en
gaan ze de show vertonen in de feesttent tegenover Gasterie Lieve Hemel.
“Het wordt echt een tof feest”, zegt
Noya. “Allemaal verschillende soorten
talenten met één band. Het is vooral
veel lol hebben en voor mij is het
ook wel een beetje gek. Nu spelen er
ineens vijftien verschillende artiesten
de rol van mij. Maar ik kan daar alleen
maar van genieten. Het is niet dat je je
werk uit handen geeft, maar je ziet nu
ineens dat elk nummer weer op een
andere manier gespeeld en gezongen kan worden. Dat is het mooie van
muziek.”

€ 27.087
€ 23.421

www.hallohorstaandemaas.nl

Optreden is voor Maud niet vreemd,
maar met een band spelen is voor
haar nieuw. “Normaal gesproken speel
ik alleen akoestisch gitaar en zing ik
mijn eigen nummers. Met een band
spelen is wel even wennen. Je moet
nu bijvoorbeeld letten op een tweede
stem, daar hoef ik natuurlijk nooit
rekening mee te houden als ik alleen
speel.”

€ 18.316
€ 14.567

Oplage 19.400 exemplaren

Het idee van Heel Horst aan de
Maas zingt met Jeopardy is ontstaan
toen de band een aantal jaren geleden in de Mèrthal in Horst als één van
de begeleidingsbands optrad bij één
van de edities van de Vrienden van
Mèrthal Live. Hierbij traden allerlei
bekende en minder bekende Horst
aan de Maasnaren op die nummers
vertolkten met bekende bands uit de
gemeente. Dat feest vond Rudy Noya
ontzettend tof. “Dit is me altijd bijgebleven tot de dag dat Heidy van den
Beuken van Gasterie Lieve Hemel in
Sevenum naar mij toe kwam om een
nieuw evenement te organiseren tijdens de Oogstfeesten”, vertelt Noya.
“Ik dacht meteen weer aan die avond
in de Mèrthal.”
Heel Horst aan de Maas zingt met
Jeopardy is een avond waarin de nummers van Jeopardy worden vertolkt
door de band, behalve zanger Noya.
De zang wordt namelijk overgenomen
binnen vijftien nummers door vijftien
verschillende zangers uit alle kerkdorpen van Horst aan de Maas. Alleen
Evertsoord en Kronenberg bundelen de
krachten. “Zo is het eigenlijk een feest
voor iedereen in de gemeente”, vertelt
Heidy van den Beuken. “Samen met
een aantal andere horecabedrijven uit
Sevenum en Kronenberg en Jeopardy
organiseren we dit feest.”

€ 88.446
€ 72.974

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.

Vrienden van
Mèrthal Live

2015
2018

Colofon

bekend. Vanwege het 800-jarig
jubileum van Horst aan de Maas,
wordt de herinnering aan dit feest
weer naar boven gehaald.

€ 101.328
€ 90.668

Heel Horst aan de Maas Zingt met
Jeopardy is onderdeel van de
Oogstfeesten die op vrijdag 23,
zaterdag 24 en zondag 25 augustus
plaatsvinden op een feestterrein aan
De Hees, tussen de dorpen Kronenberg
en Sevenum in. De zaterdag staat in
het teken van alle kerkdorpen die een
muzikale bijdrage leveren aan de
Oogsfeesten. De oogstfeesten werden
vroeger gehouden om de relatie
tussen boeren en de oogst te benadrukken. Ze waren in verre omstreken

-16,2 %

Cijfers kerkbijdragen
Horst-Sevenum rechtgezet
In HALLO Horst aan de Maas van donderdag 8 augustus stond een artikel over genaamd Sterke
daling in kerkbijdragen Horst-Sevenum. Hierbij was een afbeelding geplaatst met daarin de teruglopende cijfers van de kerkbijdragen van de parochiefederatie Horst-Sevenum. Helaas is er in deze
afbeelding een foutje ingeslopen. Het waren niet de kerkbijdragen in de periode 2018-2019, maar
2015-2018. Zie hierboven de afbeelding met de goede cijfers.
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Burgerinitiatief

Vervolg voorpagina

Pastoor Verheggen
verlaat
parochiefederatie

Een nieuw avontuur, want
de parochiefederatie werkt weer
anders dan die waar hij twintig jaar
voor heeft gediend. “Daar hebben zo ook weer andere evenementen”, zegt Verheggen. “Eijsden,
Mariadorp en Oost-Maarland is een
rijk cultureel gebied. Je hebt daar
veel muziek en grote processies.”
De opvolger van Verheggen zal zo
snel mogelijk bekend gemaakt worden, wanneer is onbekend. “Ik weet

dat er momenteel gesprekken
lopen. Dat duurt een tijdje, want
er moet over van alles worden
gesproken.” Verheggen kondigt
ook een afscheid aan. “Hoe en wat
dat moet ik nog allemaal bekijken. Ik wil iedereen alvast bedanken voor alle felicitaties, steun en
toeverlaat. Het mooiste cadeau is
als iedereen komend weekend naar
de Mariafeesten in Tienray gaat.
Dat zou prachtig zijn.”

Onderzoek naar
locatie zwembad en
sporthal Afslag10
Gemeente Horst aan de Maas is bezig met een onderzoek naar de
perfecte plek in Afslag10 voor de bouw van een nieuw zwembad en
een sporthal. Het College van B&W laat dit momenteel onderzoeken,
dat blijkt uit een raadsinformatiebrief.
Het is nog niet definitief dat het
zwembad en de sporthal naar
Afslag10 gaan of überhaupt verhuizen. De gemeenteraad moet hier
nog een besluit over nemen. Wel
heeft de raad op 6 februari 2018
besloten dat het nieuwe zwembad
dient te passen binnen de visie van
Afslag10, een duidelijke verbetering biedt ten opzichte van het
huidige bad en dat deze locatie
voordelen oplevert voor het nieuwe
zwembad. Ook is hierin opgenomen dat sporthal De Berkel verplaatst wordt. Dit alles is nog een
ambitie.

Afwegingskader
Vooruitlopend op de visie wordt
er nu dus een onderzoek gedaan
naar een eventuele nieuwe locatie binnen het Afslag10-gebied. Dit
onderzoek wordt nu gedaan omdat

nieuws 03

het, als het definitief wordt, het
niet achteraf gedaan hoeft te worden. De locatiestudie richt zich nog
niet op de inhoud, maar alleen op
mogelijke locaties in het gebied. Er
zal ook een afwegingskader worden gemaakt om verschillende
opties te kunnen afwegen. Zo
komen er sneller voorkeursscenario’s. Het gaat onder meer over hoe
de verkeerssituatie is, of het passend is in de omgeving, of het aansluit bij de bekende visies, hoe het
zit met de investering op de desbetreffende locatie en de ambitie.
In de komende raadsvergadering op dinsdag 27 augustus komt
dit onderwerp aan bod. Dan wordt
de locatiestudie besproken. Midden
oktober zal het onderzoek naar de
voorkeurslocaties afgerond zijn.
Dan komt dit thema ook voor in de
raad.

Eigen ‘cluppie’ met
nieuwkomers
Gemeente Horst aan de Maas heeft zich onlangs aangesloten bij het project Goed Samenleven. Via dit platform kunnen burgers plannen indienen om hun omgeving te verbeteren. Horstenaar Saad Zeitoun heeft een
burgerinitiatief ingestuurd en zijn plan om samen met nieuwkomers in de gemeente voetbalwedstrijden te gaan
spelen is goedgekeurd.

Zeitoun is van origine Syriër en
woont sinds vier jaar in Horst.
Inmiddels is hij volledig ingeburgerd,
maar toch mist hij iets. Hij merkt bij
andere nieuwkomers in de gemeente
dat het voor hen vaak lastig is om zich
thuis te voelen en de culturen hier te
begrijpen en accepteren. “Hulp vragen
doen ze niet zo snel”, legt Zeitoun uit.
“Het begint al bij de taalbarrière. Om
mensen in hun buurt om hulp en
advies te vragen is vaak een grote
stap. Daar wil ik verandering in
maken.”

Whatsappgroep
Het idee van Zeitoun is om nieuwkomers en Nederlanders dichter bij
elkaar te brengen. “Integratie is heel
belangrijk, anders begin je eigenlijk
al met een valse start.” Zeitoun vond
dat hij iets aan dit probleem moest
doen. Zo richtte hij een whatsappgroep op voor immigranten in zijn
buurt die nieuw zijn. “Hierop kunnen ze alles vragen en iedereen helpt
elkaar. Ik woon vier jaar hier dus kan
ik gemakkelijk een nieuwkomer helpen.” Maar de whatsappgroep was
niet genoeg voor Zeitoun. “Ik hou heel

erg van voetballen. De stap om je aan
te sluiten bij een voetbalvereniging
als Wittenhorst is best groot. Er speelt
voornamelijk jeugd en die meeste die
hier in Horst nieuw zijn, zijn een stuk
ouder. Zij voetballen liever met eigen
leeftijdsgenoten.”
Daarom was het idee heel makkelijk verzonnen. Samen met buurtbewoners Yasser Al Hamzeh en
Mohamad Al Kodsy ging Zeitoun
samenzitten. “Een voetbalteam met
mensen uit de buurt: nieuwkomers
en mensen die er al langer wonen.”
Een lidmaatschap bij Wittenhorst is
voor de buurtbewoners een flinke duit
in het zakje en dus kwam Zeitoun met
het idee om hun eigen ‘cluppie’ op te
richten. “Dit idee heb ik neergelegd
bij het platform Goed Samenleven
en zij steunden dit plan, Voetbal
Verbroedert, met 300 euro. Hiervan
kunnen we de kosten betalen om één
keer in de week een sportveld af te
huren. Voor voetbalkledij en andere
spullen zorgen we zelf.” Het team van
Zeitoun telt inmiddels twintig voetballers uit verschillende dorpen uit Horst
aan de Maas en ze proberen elke zondag te trainen. “We zijn nu in gesprek

met Henk Versleijen. Hij regelt van
alles bij sportclub UVB in Horst, daar
trainen we nu ook. Hij is aan het kijken
of hij teams kan vinden die tegen ons
willen voetballen. Het doel is om in
totaal twaalf wedstrijden te voetballen
tegen verschillende teams.”

Kloof
Het draait Zeitoun niet puur om
het voetballen. “Het gaat om de
integratie tussen Nederlanders en
nieuwkomers. Er is een kloof ontstaan tussen de twee en die wil ik
met anderen kleiner maken.” Om die
kloof weg te halen, is alleen een
voetbalteam niet genoeg. Zeitoun
organiseerde onlangs nog het Beter
Samen Leven feest in MFC De Zwingel
in Melderslo. “Er zijn ongeveer 250
mensen geweest. Het was een feest
waarbij allerlei culturen aan bod kwamen. Zo konden alle gasten proeven,
bekijken, luisteren en leren van verschillende culturen die in Nederland
zijn. Een geslaagd feest.”
Ook een goed idee om de buurt
op te fleuren, dorp mooier of hechter te maken? Kijk dan op
www.gewoongoedsamenleven.nl

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

1650

FORTALEZA 10 X 20 CM

BARCELONA 15 X 60 CM

€ / PER M

€ / PER M2

2

DETEGELTENT.NL

04

familie

15
08

Opgewekt en zorgzaam
nimmer klagend, altijd stil dragend
je wilde nog zoveel
maar je had niet meer de kracht
je ziekte had je volkomen in zijn macht
je was moe, je hebt je strijd gestreden.....

Onrustig zoekend, dwalend in gedachten.
Nu de rust gevonden, dat zal ons verdriet verzachten.

* Venray, 25 januari 1937

Op donderdag 8 augustus 2019
overleed in de leeftijd van 69 jaar

† Venray, 11 augustus 2019

echtgenoot van

Nellie Poels-Koonings †

Theo Denissen

Harold en Yokasta
Nigel
Hera en Frans
Linda en Roel,
Marlie
Tino en Ans

echtgenoot van

Thea Denissen - Kerstjens
lieve pap van
Carla en Job
Wendy en Bart, Kyra

Correspondentieadres:
Pyreneeën 35,
1060 NP Amsterdam

baasje van Semmy
en Lizzy

Correspondentieadres:
Hoogheide 3
5973 RK Lottum
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden
op dinsdag 13 augustus
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40, Venray.

Een hand… een woord… een kaart…
een gebaar... doen zo goed als je iemand
die je lief hebt verliezen moet.

Wij danken iedereen voor de warme belangstelling bij
het afscheid van onze lieve broer en onze zorgzame oom.

Wij danken u hartelijk voor alle kaarten,
berichtjes en steun na het overlijden
van ôzze pap, schònvader en opa

Badminton 50+ Elke donderdagmiddag spelen wij in de Berkelhal
een gezellig spelletje. Interesse? Kom
meedoen vanaf 15.00u 077 374 53 27.

Kinderen en kleinkinderen

Pedicure bij u aan huis!
Geregistreerd bij Provoet.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

Klaverjassen op dinsdag van
19.30 tot 22.30 uur in ‘t Beugelke
Ook te leren. Start september.
klaverjassenhorstaandemaas@outlook.com

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Yin Yoga vanaf september woensdag
van 9.00-10.00 uur (niet dinsdag
verkeerd vorig week) donderdag
19.00-20.00 uur, bij Zentire Meterik.
Jeanne Verdellen 06 46 32 00 39.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Voor verse rabarber, snijbonen,
komkommers, snoep- en
soeptomaten, frambozen, blauwe
bessen, perziken, pruimen enz.
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom. Tel. 077 398 35 52.
Zomer voet- of rugbehandeling:
activerend, reinigend of verfrissend.
www.mayproosten.nl
Breien voelt als mediteren.
Vanaf september starten we met
diverse workshops. ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75
bel, kom langs of zie facebook.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Geboren

Nina

9 augustus 2019
Dochter van Jeroen Rijs
en Els van Enckevort
Zusje van Sofie
Veenpluis 4
5975 TN Sevenum

Bedankt!
We hebben erg genoten
van onze 50e trouwdag!
Voor alle felicitaties, kaarten,
bloemen en berichtjes
willen we iedereen
heel hartelijk bedanken.

Jac en Lenie Cuppen
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Sevenum, augustus 2019

Uw belangstelling en medeleven
hebben wij als een troost ervaren.

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

Zoon en broertje van
Floor en Janneke
Hendrix
Lex en Saar
Vliesstraat 6
5961 JV Horst

Familie Nellen

Bert Verhaeg

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

Kees

De afscheidsdienst vindt plaats
donderdag 15 augustus om 18.00 uur
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Piet Nellen

Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering...

Geboren op
7 augustus 2019

Toon Poels
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

trotse verzorger van Ollie

Welkom lief ventje!

Hormoonklachten, opvliegers?
Voetreflexpraktijk Sandra Poels,
www.sandrapoels.nl, 06 15 49 09 26.
Parkhotel Horst 25 aug.
11.00-16.00 Paranormale beurs.
Lezingen: Bloemenlezing,
Helderziende waarnemingen.
Eleonora’s Yoga en Dance. Bekende
mediums, coaching, paragnosten.
Langer genieten van uw terrasoverkapping! Tel. 06 22 27 44 35.
www.ZeilmakerijSevenum.nl
Flexibele oproepkrachten
in Horst vanaf week 37.
n@plantenkwekerijvanvegchel.nl
Verloren Simpark afstandsbediening
op Weltersweide of Meterikseweg
Horst. Tel. 06 80 05 78 51.
Schilder nodig? J. Bosman
077 475 09 80/ 06 11 35 09 70
Vrijblijvende offerte.
Te koop gevraagd Horster
dialectboeken en verhalenbundel.
Tel. 06 40 43 39 94.

uit vaar t verzorging

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

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

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Gezocht: hulp voor te poetsen in
America voor 2-3 uur per week. Dag/
tijd in overleg. Bel 06 25 32 81 82.
www.yogacentrumlespoir.nl - Gratis
proefles - woensdag 28 augustus
19.00-20.00 uur - Bel: 077 851 50 08/
mail: yogavooriedereen@ziggo.nl

Roy Wagemans en
Marieke Heldens
geven elkaar het ja-woord op

zaterdag 24 augustus 2019
om 14.00 uur in de Kapel van
Museum de Locht in Melderslo.
U bent van harte welkom op onze receptie van 18.30 tot 20.00 uur
op onze feestlocatie aan de Hombergerweg 48 in Lottum.
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Lily Beelen uit Horst wint eerste plek bij Varend Corso 2019

Met een bloemendrakenboot door de
wateren van het Westland
Een lading van 13.000 bloembollen werden bij Lily Beelen uit Horst geleverd. Die moesten allemaal omgetoverd worden tot een grote bloemenboot van tien meter lang. Op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 augustus voer
namelijk haar ontworpen bloemenschip door de wateren van het Westland tijdens het jaarlijks evenement
Varend Corso. Lily sleepte met haar ontwerp twee prijzen in de wacht.

Het avontuur begon allemaal
toen het bedrijf Van den Bos
Flowerbulbs uit Honselerdijk haar
berichtte. “Of ik voor hen een bloemenboot wilde ontwerpen voor het
Varend Corso”, vertelt Lily. “Ik was
nog nooit naar dit evenement
geweest. Na even googelen was ik

meteen enthousiast.” Tijdens het
gesprek in mei vertelde ze Lily of ze
de tekening zo snel mogelijk wilde
maken. Twee maanden later vond het
evenement plaats. “Dat was wel heel
snel, maar wel spannend.” Haar ontwerp deed mee in de categorie
commerciële boten. Het bedrijf achter

de bloemenboot deed elk jaar mee.
“Deze editie wilden ze voor de
wow-factor gaan, daarom kwamen
ze met een heel bombastisch idee.”

Groot drakenhoofd
Vorig jaar voer een boot mee in
de stijl van elfjes en sprookjes, dit

Stichting Verborgen Wensen
maakt droom cliënt waar
Een cliënt van een verpleeghuiswoning in Sevenum mocht op zaterdagmiddag 3 augustus een internationale
springwedstrijd bezichtigen op Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg. Vanwege zijn beperkingen was
dit voorheen niet mogelijk. Stichting Verborgen Wensen heeft de droom van de cliënt waargemaakt.

jaar wilden ze het groter aanpakken.
“Het bedrijf was helemaal fan van
de hitserie Game of Thrones. Daarbij
kwamen ze met het idee om voor
op de boot een groot drakenhoofd te
monteren die echt rook en vuur spoot.
Binnen twee maanden zo’n drakenhoofd maken, is zo goed als onmogelijk voor mij. Daarom schakelden ze
een bedrijf in die gespecialiseerd was
in 3D-printen. Binnen een maand was
het hoofd uitgeprint.” De rest van de
boot moest ook vormgegeven worden,
dat was één van de taken van Lily.
“13.000 bloembollen werden bij mij
afgeleverd. Ik moest deze kleurrijke
bloemen aan elkaar lijmen, dat was
mij een klus. Ik gooide vier lijmpistolen aan en ging aan het werk.”
Lily deed het werk voornamelijk
alleen, gelukkig kwamen een aantal
vriendinnen bij haar langs om soms
te helpen. “Daar was ik heel blij mee
en het maakte het werk ook een stuk
gezelliger.” Bij het maken van een
tien meter lange bloemenboot komt
volgens Lily heel veel kijken. “De bloemen moeten besteld worden, het
ontwerp moet getekend worden, de
acteurs en hun kledij werden geregeld
en ook de muziek was een belangrijk puntje. Het was een race tegen
de klok, maar het was het allemaal
waard.”

150 bruggen
Uiteindelijk voer de boot op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 augustus door de wateren van het Westland
in Zuid-Holland. In totaal passeerden

de boten 150 bruggen. “Ook daar
moest je op voorbereid zijn”, vertelt
Lily. “We moesten iedere keer bukken
en ook onze troon, die hoger was dan
de meeste bruggen, moest buigbaar
zijn. Moet je nagaan dat sommige
boten zelfs liften hadden gebouwd.”
Lily voer één dag met de boot mee.
“Ik kreeg de rol van Jon Snow, één
van de hoofdpersonen van Game of
Thrones”, zegt Lily lachend. “Het was
een mannenrol, maar dat maakt mij
niet uit hoor. Ik zet een pruik op en
geen een bezoeker zag dat ik een
vrouw was. Ik vond het wel grappig.”

Wisselbeker
Uiteindelijk won Lily met het
bedrijf de eerste prijs binnen de commerciële boten en zelf sleepte ze de
Johan Huisman Binders Prijs in de
wacht, de prijs voor beste binder.
“Die laatste prijs doet mij heel veel.
Het is toch altijd wel fantastisch als
mensen je werk waarderen. Ik had
het trouwens totaal niet verwacht.
Ik wist niet wat de eisen waren en
was echt enorm verbaasd toen ik
werd uitgeroepen.” Nu heeft Lily een
enorme wisselbeker thuis staan, met
haar naam in gegrift. “Dat is toch wel
gaaf”, zegt ze vol trots. Of ze volgend
jaar weer meedoet antwoord Lily:
“Wie weet. Het bedrijf wil natuurlijk met mij de eerste plek prolongeren, maar ik moet eerst kijken in
mijn agenda. Varend Corsa vindt in de
vakantieperiode plaats, dus misschien
heb ik dan niet eens tijd. We kijken
wel.”

Onbekende dieven

Stormbaan Limburgs
Uitje gestolen
Bij het Limburgs Uitje in Sevenum is een opblaasbare stormbaan
gestolen. Dat meldt de organisatie op haar Facebookpagina.
Onbekenden zouden in de nacht van zondag 11 augustus op maandag
12 augustus het springkussen mee hebben genomen.
‘Vannacht is er iemand komen
spelen op onze stormbaan, en
omdat hij of zij het zo leuk vond
heeft ie het maar meteen meegenomen’, aldus Limburgs Uitje op haar
Facebookpagina.

Het springkussen is speciaal in
de kleuren van het bedrijf gemaakt.
Diegene die meer info hebben
over de verdwijning van de stormbaan kunnen contact opnemen met
Limburgse Uitje.

Zondag 25 augustus 09.30 - 15.30 uur

Bij het bestuur en voorzitter Jan
Terburg van stichting Verborgen
Wensen was de droom kenbaar
gemaakt. Onder het genot van een
kop koffie keek de cliënt met veel
plezier naar het inspringen en vervol-

gens keek hij de internationale wedstrijd. Hij vertelde tijdens de wedstrijd
vol overgave over de tijd dat hij zelf
paarden had bereden. Na de wedstrijd
werd hij met een rolstoelbus teruggebracht. Stichting Verborgen Wensen

heeft deze activiteit bekostigd. Zij zetten zich in om kleinschalige evenementen te organiseren en
ondersteunen voor de kwetsbare
medemens. Voor meer informatie, bel
naar 06 21 55 78 64.

oldtimerbeurs
VOOR BROMMERS EN ONDERDELEN

Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
en!
alleen marktkram

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Het is continu opletten’
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ruim 1,2 miljoen inwoners uit Nederland slachtoffer zijn geweest van
digitale criminaliteit, ook wel cybercrime genoemd. Cybercrime is misdaad plegen met een computer, smartphone, smartwatch of tablet.
Dit uit zich bijvoorbeeld in een mail waar de lezer gevraagd wordt geld over te maken naar een bepaalde rekening.
Het afgelopen jaar is maar 4 procent van de
inwoners uit Horst aan de Maas in een truc van
internetcriminelen getrapt. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Ondanks dat weinig inwoners uit de
gemeente in deze trucs trappen, komt cybercrime hier wel regelmatig voor. De informatie die op sociale media verspreidt wordt over
cybercrime en hoe je voorkomt hiervan slachtoffer te worden, wordt goed opgepakt door
de inwoners van Horst aan de Maas. Zo zegt
iemand: “Elke verdachte mail stuur ik op naar de
fraudehelpdesk.”
Iemand anders vindt dat er hard opgetreden
mag worden tegen deze criminelen: “Het blijft
erg triest dat er mensen op deze wereld zijn
die alles zo verpesten. Het mooiste zou zijn als
iedereen elkaar accepteert zoals hij is. Dat iedereen alle spullen van mensen en bedrijven

Inwonerspanel

1.672 leden

Weet
niet
2%

Ja
4%

Nee
94%
Ben je het afgelopen
jaar in een truc van
internetcriminelen getrapt?

door Indiërs, die zeggen namens Microsoft te
gewoon netjes behandelt. Criminelen op welk
gebied dan ook moeten veel strenger aangepakt bellen. Die scheld ik dan de huid vol, want het
worden.” Voor ouderen die niet zijn opgevoed in zijn criminelen”.
Inwoners uit de gemeente die wel slachtofhet digitale tijdperk, is het lastig om cybercrime
fer zijn geweest van cyberte herkennen. Iemand
crime, hebben hier wel van
zegt: “Ik kan mij inden“Zeg nooit nooit, maar ik
geleerd. “Het is heel verken dat veel oudere menprobeer altijd alert te zijn.”
velend. Het kwam op mij,
sen er wel in trappen. Het
“Gelukkig ben ik er net
als leek, heel geloofwaardigitale tijdperk is lang
op tijd achter gekomen.”
dig over. Ik heb er wel van
niet gemakkelijk voor
geleerd. Bij twijfel moet je er
iedereen, vooral voor
“Ik heb vaker valse mails
meteen mee kappen.”, zegt
ouderen niet. Toch wordt
ontvangen.”
een gedupeerde.
het met geweld allemaal
door je strot geduwd.
TipHorstaandeMaas
Ik ben zelf bijna tachtig jaar en doe mijn best,
is een samenwerkingsverband tussen
maar het is erg goed oppassen geblazen.” Meer
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
inwoners zijn hier niet van gediend en reageVoor meer resultaten of aanmelden voor
ren dan ook direct op dit soort criminaliteit. Een
de volgende enquête, kijk op
inwoner vertelt: “Ik word wel regelmatig gebeld 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

Uitgerust weer
aan de slag?

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

Meer te koop en
stijgende prijzen

Ben je zo vlak na je vakantie op zoek naar vast of tijdelijk werk of
ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Wij kijken mee naar jouw
wensen. Wat past bij jou, wat heb je nodig en welke bedrijven
passen daarbij? Kortom, waar haal jij het beste uit jezelf. Samen
steken we graag de handen uit de mouwen. Het liefst vandaag nog!

• Heftruckchauffeurs
• Productiemedewerkers
• Operators (in agro en food)
• Technische medewerkers
• Machinisten en chauffeurs
• Dierverzorgers veehouderij
• Tuinbouwmedewerkers en- leidinggevenden
• ..nog veel meer!
Check alle vacatures op ab-werkt.nl

Interesse? Mail naar horst@ab-werkt.nl of bel naar
077 - 398 08 83 en vraag naar Anouk of Sabrina.

AB Werkt
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl

Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
Het beeld van de woningmarkt afgelopen kwartaal is heel positief.
De afkoeling in prijsontwikkeling zet door, prijzen stijgen wat minder
hard. Er zijn meer transacties geweest én het aanbod is toegenomen.
Kortom: er wordt meer verkocht, er worden méér woningen te koop
gezet en prijzen van bestaande woningen stijgen nog licht.
Dit is een goed moment
om te verkopen. Het aanbod
op de woningmarkt is in heel
Nederland sinds vorig jaar 9,9
procent gedaald en dat is minder
hevig dan voorheen. Vraagprijzen
stijgen met nu 9,2 procent nog wel
flink maar minder dan vorig jaar.
De gemiddelde verkoopprijs in heel
Nederland bedraagt 308.000 euro.
De verkoopkans van woningen is
licht toegenomen: van het nieuwe
woningaanbod wordt 73 procent
binnen negentig dagen verkocht.
De regionale verschillen zijn nog
altijd groot.
In Noord-Limburg zijn minder
woningen te koop dan vorig jaar
(-18 procent). Er wordt in NoordLimburg ook meer verkocht
(+11 procent). De prijzen zijn

4 procent gestegen, waarbij we
nu een gemiddelde verkoopprijs
hebben van 252.000 euro in de regio
en 291.000 euro in Horst aan de
Maas. De gemiddelde verkooptijd is
53 dagen. In Horst aan de Maas is
de stijging in het aantal verkochte
woningen groter dan in de rest van
de regio. Opvallend is dat ook het
aantal vrijstaande woningen wat
verkocht wordt (eindelijk) een
stijging laat zien. Dit betreft veelal
woningen die al langere tijd in de
markt waren. Vrijstaande woningen
zijn overigens zeker niet schaars.
De druk op de woningmarkt
neemt niet af. Het aanbod daalt
nog steeds, maar minder hevig dan
eerst. Echter, de instroom van nieuw
aanbod neemt toe. Daardoor stijgt
het aantal transacties ook iets.

De oververhitting zal pas gaan
afnemen wanneer de hoeveelheid
aanbod verhoudingsgewijs meer
stijgt dan het aantal transacties.
Wanneer de huidige trend doorzet,
gaan we echt naar een meer
evenwichtige woningmarkt. Als u
dus twijfelt of u moet blijven zitten
of dat het tijd is om te verhuizen, is
nu het moment om een van onze
makelaars dit vrijblijvend voor u
te laten bekijken. Op onze website
kunt u een eerste indicatie krijgen,
maar we komen uiteraard ook graag
bij u thuis.

www.intermakelaars.com
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Geef ook uw mening

facebook.com/
hallohorstaandemaas

Bespreking poll week 31

Verbod op lachgas is nodig
Lachgas wordt steeds populairder onder jongeren. Het Nationaal Vergiftigen
Informatie Centrum (NVIC) geeft aan steeds meer meldingen binnen te krijgen
van gezondheidsklachten na het gebruik van lachgas.
In 2018 waren het er 54. Alleen in de eerste helft van dit jaar zijn er al
67 meldingen. Op de vraag of het verbod op lachgas nodig is, antwoordden
79 procent van de stemmers van de poll twee weken geleden dat ze eens zijn
met deze stelling. 21 procent is het niet eens. Jacintha Arts vindt zelf nadenken
het belangrijkste: ‘Eigen verantwoording. Je hebt je hersenen niet voor niets

gekregen. Gebruik ze maar eens een keer.’ Het gebruik van lachgas kan onder
andere leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en pijn op de borst. Vaak
wordt het gas gebruikt naast alcohol en dan ontstaat een gevaarlijker situatie.
Erik van den Eijnden reageert ook op de poll: ‘Als iemand het leuk vindt om
langs de rand van het dak van een flat van tien hoog te gaan huppelen, schaf je
flatgebouwen toch ook niet af.’
De meerderheid van de stemmers gaat dus voor veiligheid voorop en het
afschaffen van lachgas.

Politie moet meer openheid geven
in schorsingszaak
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Een intern disciplinair onderzoek loopt momenteel binnen het politiekorps van Horst aan de Maas en Peel en Maas. In april werden vier agenten
naar huis gestuurd en in juni zijn nog eens drie agenten uit hun functie gezet.
Begin juli mocht ook nog een leidinggevende zijn wapen inleveren. De reden?
‘Onprofessioneel gedrag’, aldus de politie.
We zijn alweer een tijdje verder, maar politie Horst aan de Maas en Peel en
Maas houden hun lippen nog steeds stijf op elkaar. Niets mag bekend gemaakt
worden en over de zaak en er wordt gewoonweg niet gepraat. Het zou het
onderzoek en de situatie van de desbetreffende agenten in het geding brengen.
Toch missen de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas in totaal
acht agenten. Komt daarmee de veiligheid niet mee in gevaar? Volgens poli-

tie Limburg niet, de posten worden opgevuld door agenten uit verschillende
basisteams.
Met de geschorste agenten en de toename van misdrijven in gedachte,
moeten wij ons dan niet zorgen maken? Bij navragen bij politie Limburg willen zij hier niets over kwijt. Het is toch raar dat een overheidsinstantie zoals
deze zo lang haar collega’s de mond snoert? Het lange zwijgen van de politie
roept alleen maar meer vragen op en is voer voor onrust. Aan de andere kant
moet zij de veiligheid van haar collega’s waarborgen. Nieuwe informatie kan
gevolgen hebben in de schorsingszaak, vandaar dat ook de geschorste agenten niets zeggen.
Politie moet meer openheid geven in schorsingszaak. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 32)
> Gemeente moet samenwerken met bedrijven om kermissen te behouden> eens 74% oneens 26%

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

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!

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.mens-en-relatie.nl

www.peetenmobiel.nl

Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

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

Megastallen weg?
Minister snapt het, nu de wethouders nog
Onze minister Carola Schouten loopt voor op onze wethouders in
Horst aan de Maas. Terwijl zij aangeeft dat er meer voedsel uit de regio
moet worden gegeten, zet het college in Horst aan de Maas in daad nog
steeds in op grootschaligheid. Vergunningen voor intensieve veehouderij, uitbreiding van glastuinbouw, grote mestverwerkers, et cetera.
De minister heeft met haar
pleidooi voor regionaal voedsel heus
wel in de gaten dat ze dat breed
moet doortrekken. Regionaal kopen
en circulair duurzaam produceren
betekenen dus ook op kleinere schaal
produceren. Geen veevoer importeren van de andere kant van de
wereld en dat hier grootschalig
omzetten in vlees en mest en dan
het vlees weer over de hele wereld

exporteren. Dat is niet circulair, niet
regionaal, niet duurzaam en niet
klimaatvriendelijk. Ook grootschalige
glastuinbouw kent deze problemen.
Consumptie niet regionaal. Ook daar
snapt de minister dat de schaal is
doorgeslagen. Zij heeft dit intussen
goed begrepen. Minder goed begrijpt
ze dat de sector belangenverenigingen
en sommige politieke partijen uitsluitend denken in grootschaligheid als

oplossingen voor alle problemen.
Die grootschaligheid heeft echter
geleid tot de huidige problematiek.
De sector kent ook voortrekkers die
wel vooruit willen. De minister echter
heeft ten onrechte nog het vertrouwen
dat sectorvertegenwoordigers als de
LLTB voor oplossingen zullen zorgen.
De LLTB die de mestfraude bagatelliseerde. De LLTB vertegenwoordigers
die vinden dat ze zelf al goed bezig
zijn. Uitsluitend plannen voor over
20-30 jaar die steeds weer niet uitkomen. De politiek in Horst aan de Maas
lost niets op zolang de wethouder in
zijn functie achter Koopmans en zijn
Mackus van de provincie aan blijft

lopen en keurig doet wat hem wordt
voorgeschreven. Toch is er nog hoop.
De minister en later ook de wethouder, zullen gaan begrijpen dat de
sector er niet alleen uitkomt. Niet de
agrariër is het probleem, die wil wel
anders, maar de politiek zelf heeft de
systeemfouten laten ontstaan, zelfs
gestimuleerd. Maar ook die politieke
verantwoordelijken zullen eens gaan
begrijpen dat het belang voor hun
kinderen en verdere generaties
belangrijker is dan hun functie en de
politieke dogma’s. Er blijft hoop, ook
voor ons college.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Nattigheid
De verplaatsing van het
Horster zwembad. Een langlopend thema en voor mij als
journalist blijft het een heerlijk onderwerp. Niet alleen
omdat het al zo lang loopt,
maar de meningen verschillen
enorm of het zwembad moet
verhuizen de ja of de nee.
Het onderzoek en het politieke thema loopt al jaren. De
een zegt dat De Berkel moet
blijven: waarom überhaupt
verhuizen? De ander ziet weer
een sprankelend nieuw zwembad als beste optie. Ik kan me in
beide meningen vinden. Wie er
gelijk heeft, daar wil ik het niet
over hebben in deze column.
Het gaat er mij nu om dat het
wel lang genoeg heeft geduurd.
De discussie wordt telkens
opgeschoven. Ik begrijp volledig
dat er onderzoeken gestart
worden en ja dat kost tijd, maar
hoe lang speelt dit onderwerp
al? Het wordt een beetje waterig nu.
De discussie omtrent De
Berkel en, tevens niet te vergeten sporthal De Berkel, loopt nu
al een flink aantal jaren. Is het
nu niet eens tijd om onderzoeken af te ronden? Een beetje
peper in de reet bij de gemeenteraad en gewoon uitvoeren,
wat het beste plan ook is.
Ik weet dat het niet zomaar
gaat, maar de geloofwaardigheid en vertrouwen onder de
bewoners van Horst aan de
Maas verwatert wel.
En dan hebben we het nog
niet eens gehad over
’t Gasthoês. Gelukkig zijn we
daar al een stuk verder mee.
Maar ook hier zie je dat veel
inwoners twijfels hebben bij het
project. Dat komt door het
telkens verlengen van het
project. En ja, dan voel je de
nattigheid.
Zwem ze,
Niels
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Commissie bezwaren
en klachten

Evenementen aanmelden voor
kalendergids 2020

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 20

Verenigingen en organisaties kunnen hun evenementen voor de kalendergids 2020

augustus 2019 bij elkaar voor een hoorzitting.

tot uiterlijk 1 september doorgeven aan Unit Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per
e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Hoorzitting om 18.30 uur Behandeling van

tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten aan de

bezwaarschrift tegen de tijdelijke sluiting van

Erik de Rodeweg in Sevenum.

een perceel In de Riet in Horst.

Dinsdag 20 augustus 2019

De commissie brengt advies uit over te

Hoorzitting om 20.00 uur Behandeling van

men met de secretaris van de commissie,

Themabijeenkomst
gemeenteraad Omgevingswet

bezwaarschriften tegen de besluit omge-

mevr. A. Schatorje-Linders,

Op dinsdag 20 augustus is er een openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad over de

vingsvergunning en exploitatievergunning

tel. 077 - 477 97 77.

invoering van de Omgevingswet.

Hoorzitting om 19.30 uur Behandeling van

nemen besluiten op bezwaarschriften.

bezwaarschrift tegen een evenementenver-

De hoorzitting vindt plaats in het gemeen-

gunning aan de Kreuzelweg in Horst.

tehuis van Horst (ingang via hoofdingang).
Voor meer informatie kunt u contact opne-

De Omgevingswet komt er aan! De wet treedt

name op die nieuwe manier van werken en

in werking op 1 januari 2021. De Omgevings-

op participatie. Aan de hand van praktijkvoor-

wet vormt de basis voor een balans tussen

beelden bespreekt de raad haar rol in deze

de bescherming en het gebruik van onze

processen. Sprekers tijdens deze bijeenkomst

leefomgeving. De invoering van deze nieuwe

zijn projectleider Marco Farla en Pascale

wet heeft nogal wat voeten in de aarde. Niet al-

Georgopoulou van de Vereniging Nederlandse

Door de klimaatveranderingen worden we steeds vaker geconfronteerd met extremen,

leen voor de gemeente, maar ook voor onze

Gemeenten.

zoals korte heftige buien met ﬂinke windstoten. Want wie herinnert zich niet de storm van

inwoners en bedrijven. De Omgevingswet biedt

2018? met pieken tot windkracht 12. Maar het zijn niet alleen de heftige buien. We hebben

nieuwe kansen en mogelijkheden en iedereen

De themabijeenkomst start om 20.00 uur en

ook steeds vaker te maken met lange droge periodes met extreme hitte. Onlangs is het hit-

zal moeten wennen aan de andere manier van

vindt plaats in de raadszaal (Wilhelminaplein 6

terecord verbroken met temperaturen boven de 40 graden.

werken.

in Horst). Meer informatie over de bijeenkomst

In 2018 heeft de gemeenteraad een koersdo-

leest u op de website horstaandemaas.nl.

Samen Horst aan de Maas
groen houden

Herfstachtig beeld

(1000 liter) water opnemen bij een ﬂinke bui.

cument voor de invoering van de Omgevings-

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

Ons openbare groen heeft het moeilijk met

Aangezien we 40.000 laanbomen hebben

wet vastgesteld. Tijdens deze themabijeen-

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

deze extreme omstandigheden, met name de

betekent dit 40.000 m3. Daarnaast neemt een

komst oriënteert de gemeenteraad zich met

bibliotheek.

lange droge periodes. Mede door de extreme

volwassen boom 20 kg stikstof op en zuivert

droge zomer van 2018 is de grondwaterstand

hij de lucht door ﬁjnstof af te vangen. Wist u

40 tot 50 cm lager dan normaal. Overal om je

dat een boom net zoveel verkoeling brengt als

heen zie je de gevolgen hiervan. Bomen, strui-

een airco? Dit komt uiteraard door de schaduw

ken en grasvelden worden gevoelig voor plagen

maar ook door de verdamping van een boom

en ziekten met als gevolg dat de conditie vaak

waardoor het altijd een paar graden koeler is.

hard achteruit gaat. Dat kan leiden tot extremen

In een stedelijke omgeving kan dit 3 tot 6 gra-

zoals de overlast van bladluizen, eikenproces-

den verschillen.

Naar het gemeentehuis?
Maak eerst een afspraak!

Als het nodig is om iets persoonlijk in het gemeentehuis aan te vragen dan moet u
eerst een afspraak maken. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een paspoort, ID-kaart

sierups, essentaksterfte, ect. Daarbij heeft

of rijbewijs.

de droogte steeds vaker tot gevolg bomen en

Waar investeren we in?

struiken vroeg blad verliezen of zelfs afsterven.

Allereerst gaan meer variatie brengen in onze
lanen. Hierdoor wordt de kans op extreme pla-

Hoe maakt u een afspraak?

Veel kan via de website

Hoe gaan wij hiermee om?

gen minder en leveren we een bijdrage aan de

Op onze website www.horstaandemaas.

U bent van harte welkom aan onze balie,

Uiteraard spelen wij als gemeente in op deze

biodiversiteit. Uiteraard planten we bomen die

nl/afspraak kunt u makkelijk een afspraak

maar op onze website kunt u altijd terecht.

veranderingen. We richten het buitengebied zo

beter tegen droogte kunnen. Daarnaast gaan

maken.

Veel dingen zijn 24/7 te regelen op onze

in dat het hemelwater zo lang mogelijk wordt

we de essen en kastanjebomen vervangen om-

vastgehouden. Daarnaast investeren we ﬂink in

dat ze door ziekten onherstelbaar beschadigd

Als u dat toch lastig vindt, kunt u ons bellen

vraag, afvalinfo opzoeken of melden dat

ons boombestand. Eén boom kan tot 1m3

zijn. Dit alles is natuurlijk een geleidelijk proces.

of even binnenlopen. We helpen u graag aan

er een verkeersbord kapot is. Kijk eens op

een afspraak.

www.horstaandemaas.nl!

website. Bijvoorbeeld een vergunningaan-

Subsidie afkoppelen regenwater
Alle beetjes helpen. We gaan u echt niet
vragen om ons openbare groen water te geven.
Natuurlijk is alle hulp welkom. U kunt een eenvoudige bijdrage leveren door af te koppelen.
Afkoppelen betekent dat u het regenwater niet
langer via de regenpijp afvoert naar het riool.
En dat u het regenwater op uw eigen ter-

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

rein opvangt. Bijvoorbeeld in regentonnen of

America

De Hees 108

Tienray

een regenwatervijver. Of u laat het water met

Nusseleinstraat 24

Peelstraat,

Spoorstraat 53

inﬁltratieslangen of een grindkoffer in de bodem

Broekhuizen

lopen. Hiervoor kunt u subsidie aanvragen.

De Weem 5

Lottum

Vertrokken naar onbekende

U krijgt altijd eerst een gratis bezoek van onze

Horst

Hombergerweg 68

bestemming Horst aan de

adviseur. U beslist daarna of u doorgaat met

Bedrijventerrein Klaver 3

Sevenum

Maas

de aanvraag. Regel een gratis adviesgesprek

Tuinderslaan 36

Kleefsedijk 23

Herenbosweg 25 Melderslo

via onze website: www.horstaandemaas.nl/

Leopold Haffmansstraat 52

Zadelmakerstraat 1

Broekhuizerdijk 53 Melderslo

subsidie-afkoppelen-regenwater.

Kronenberg

Swolgen

Burg. van Leenstraat 40

Zo benutten we ons regenwater optimaal én

De Hees 59

Molenstraat 37

sectie N nr. 407

Grubbenvorst

proﬁteert ons groen er van!

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Horst aan de Maas stimuleert juiste woning op juiste plek
Hoe kunnen we er voor zorgen dat het woningaanbod in de dorpen beter aansluit bij de plaatselijke vraag? Onder het motto ‘De juiste woning op de juiste plek’ stimuleert de
gemeente woningbouwplannen die daadwerkelijk inspelen op de plaatselijke vraag. En de bouwers die hiermee aan de slag gaan, komen in aanmerking voor een aanzienlijk
ﬁnancieel voordeel.
Evenwichtige woningvoorraad

Juiste woning op de juiste plek

Goed wonen voor iedereen

Een evenwichtige woningvoorraad heeft te ma-

Bij de nieuwe beoordelingsmethode worden

De aanpassing van de beoordelingsmethode is

ken met het aantal woningen maar ook met een

nieuwe aanvragen voortaan beoordeeld op vier

onderdeel van de herziening van het Mas-

goede variatie in het soort woningen. Op basis

onderdelen, waarbij het aspect kwalitatieve

terplan Wonen; goed wonen voor iedereen.

van het Masterplan Wonen streeft de gemeente

behoefte nieuw is. Aan de hand van een af-

Het Masterplan is in 2016 vastgesteld en loopt

naar een evenwichtige woningvoorraad in

wegingskader wordt bepaald of er behoefte

tot 2021. Omdat de woningmarkt ﬂink veran-

de kernen van de dorpen. Met een nieuwe

is in de betreffende kern naar het voorgestel-

dert wordt het Masterplan Wonen in 2019 al

beoordelingsmethode wordt hier nog beter op

de woningtype. In de kleine kernen zijn vaak

verder doorontwikkeld. Andere zaken die dit

ingespeeld.

voldoende woningen aanwezig, maar er is toch

jaar verder uitgewerkt worden in relatie tot

behoefte aan bepaald type woningen zoals

wonen zijn bijvoorbeeld alle dorpen in beeld

huurwoningen. De nieuwe aanpak kan hier

brengen, en de kansenkaart corporaties.

beter op inspelen. Des te meer een bouwplan
scoort in het afwegingskader, des te meer is dit

Voortgang

een juiste woning op de juiste plek.

Burgemeester en Wethouders hebben op
5 augustus ingestemd met de nieuwe aanpak

Extra stimulans
Een extra stimulans om mee te werken aan dit

en in september behandelt de gemeenteraad

gevarieerde woningaanbod: Bouwplannen die

Voor meer informatie kunt u terecht unit

hoog scoren in het afwegingskader betalen geen

Communicatie van de gemeente Horst aan

gemeentelijke kwaliteitsbijdrage. Deze kosten

de Maas, telefoonnummer 077 - 477 97 77 of

bedragen momenteel € 40.000 per woning.

postbuscommunicatie@horstaandemaas.nl.

het voorstel.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

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

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

SALE!

Like Trefcenter op Facebook voor leuke acties, nieuws en interessante kortingen

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

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

Kinderen de baas
Vorige week was bij ons thuis ‘kinderen de baas’-dag. Het concept is
vrij simpel. Papa en mama moeten een dag luisteren naar de kinderen.
Zij bepalen hoe de dag eruitziet: van opstaan tot naar bed gaan, van
ontbijt tot avondeten en welke activiteiten plaatsvinden.
Al weken van tevoren werd door
de kinderen gewerkt aan het dagprogramma. Enthousiast en creatief in
overleg met elkaar. Dat was voor de
ouders al een genot op zich. En wat
denkt u? Een groot pretpark of alleen

maar lekkers? Nee, gewoon met z’n
allen zwemmen, broodjes naar keuze
bij de lunch, ijsje eten en samen
filmpje kijken met chips.
Waar het dus in de kern om
draaide, was oprechte aandacht,

betrokkenheid en tijd voor elkaar. Als
ouder word je op zo’n momenten herinnerd aan welke zaken écht belangrijk zijn in het leven. In de ‘grote
mensenwereld’ neigt men zich om
veel dingen druk te maken. We moeten van alles, zijn hier veel tijd mee
kwijt en het levert soms ook nog een
hoop stress op. Maar met welk doel?
Ook de politiek houdt zich bezig
met allerlei onderwerpen. Sla de krant

open of bekijk de social media. Er gaat
geen dag voorbij of men maakt zich
ergens druk over. Belangrijkste vragen
zijn: gaat het over iets wat er écht toe
doet en kunnen we het beïnvloeden.
Laten we ons daar op focussen en ons
niet afleiden van anderen die roepen
om aandacht. Gewoon. Doen.
Jeroen Achten,
VVD Horst aan de Maas

Vakantiewerk voor een volksvertegenwoordiger?
De laatste dagen van de schoolvakantie zijn weer bijna voorbij.
Een tijd dat we ook thuis extra aandacht voor elkaar hebben en vaak in
alle rust kunnen nadenken over alledaagse en niet alledaagse dingen.
En ja, ook de politiek had vakantie.
Of toch niet? Ook in deze periode word je als volksvertegenwoordiger benaderd over alledaagse
dingen. Ik vind dat erg leuk. Erg fijn
om te ervaren als mensen je weten
te vinden en ze wellicht ook kunt
helpen. De ene keer gaat het over
de uitleg dat het Hundje geen

gemeentelijk project is, aan iemand
die toch wel verrast was door haar
opgezette petitie. De andere keer
gaat het over een dorpsgenoot die
erg betrokken is bij de natuur en
zich terecht druk maakt over overvolle prullenbakken en andere
rotzooi aan onder andere de

Stationsstraat in Hegelsom. Of dat je
toch de burgemeester eens benaderd over de veiligheid van het
gebruik van glas tijdens een evenement.
Of dat er tijdens een lunchafspraak meer duidelijkheid gevraagd
wordt over de ontwikkelingen van
Afslag10. Jazeker, ik ga dan aan de
slag om daar actie voor te maken.
Maar ook de ergernis van vele inwoners van al dat groen in de goten en
op de stoep moet besproken worden.

Vakantiewerk is leuk en geeft
voldoening. Dat zeg ik ook tegen
mijn kinderen: maak je nuttig. Want
vroeger had ik al vakantiebaantjes
tijdens de vakantie, dus waarom nu
tijdens de vakantie mijn verantwoording als volksvertegenwoordiger niet
pakken? Graag zelfs. Ik wens mij veel
werk. Ook na de vakantie staan wij
als team CDA voor u klaar.
Alex Janssen,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

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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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tessa Breukers
17 jaar
Lottum
Dendron College

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou zelf kiezen voor de leeftijd 11 of
12, de leeftijd dat je in groep 8 zit en
overgaat naar de brugklas. Ik vond tot
nu toe groep 8 het leukste schooljaar
van alle schooljaren die ik tot nu toe
heb gehad. Je had weinig huiswerk en
je had nog niet zo veel verplichtingen.
Ook de musical was superleuk. Wij hadden een hele hechte klas, ik weet nog
dat we allemaal moesten huilen op de
slotavond. Gelukkig zien we elkaar nu
nog met uitgaan en indrinken.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn geboorteknuffel. Hij ziet er niet
meer zo mooi uit als vroeger, maar
ik zou echt niet zonder hem kunnen.

Ik ben dan wel 17, maar ik slaap er nog
elke nacht mee. Ik schaam me er soms
wel voor maar ja, met die knuffel slaap
ik gewoon beter. Het is een soort poppetje met lange oren.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Ik vind LO oftewel gym het leukste
vak op school. Ik vind het fijn om niet
de hele les stil te hoeven zitten en
gewoon lol maken met mijn klasgenootjes. Ik vind bijna alle sporten wel leuk,
alleen kan ik ze niet allemaal even goed,
dat kan denk ik niemand. Het stomste
vak op school is geschiedenis, dit vak
heb ik volgens mij nooit leuk gevonden en ik heb er dan ook nooit een
voldoende voor gestaan. Ik weet niet
waarom, maar de oudheid interesseert
me niet zo veel. Ik zou het liever over de
toekomst hebben dan over het verleden.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
We waren met ons gezin, wat toen nog

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

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

jongeren 11

aan
Tessa Breukers
Ik weet dat je hard zult moeten werken
voor je geld. Toch zou het me leuk lijken
om voor eten te proeven, geld te verdienen. Maar voor nu wil ik dan toch basisschooljuffrouw worden, heel iets anders
dan eten proeven, maar het lijkt me wel
heel leuk.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond werk ik altijd, soms ga
ik na het werken nog uit, maar meestal
ga ik meteen slapen. Op een zaterdagavond zit ik het liefst op de bank met
een zak chips of wat anders lekkers.
Ik ga niet zo vaak uit omdat ik meestal
heel snel moe ben ‘s avonds en dan liever thuis op de bank lig.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Eerlijkheid en vertrouwen. Je moet alles
tegen elkaar kunnen zeggen en elkaar
er ook in vertrouwen dat de ander het
niet doorvertelt. Ik heb op dit moment
een beste vriendin en we vertellen
elkaar alles en we vertrouwen elkaar
ook. Als wij afspreken liggen we altijd
in een deuk. Helaas heb ik haar deze
zomervakantie weinig gezien omdat ze
bestond uit alleen mijn ouders en ik,
aan het midgetgolfen in Zeeland. Ik was de hele vakantie heeft gewerkt, maar
toen denk ik 4 of 5 jaar. Het was dus ook als we binnenkort weer naar school
mijn eerste keer midgetgolfen. Ik snapte gaan, zitten we weer elke pauze samen
en doen we ook ons profielwerkstuk
het nog niet zo goed en het ging vaak
samen.
mis en mijn vader probeerde tussenHond of kat?
door uitleg te geven en iedere keer als
Ik twijfel een beetje bij deze vraag,
ik dan ging slaan vroeg ik: “Zoe, zoe?”,
In het Lottums natuurlijk. Mijn vader en omdat wij binnenkort een hond en een
kat krijgen, maar ik denk dan toch dat ik
moeder hebben dit gefilmd. Ik heb nu
inmiddels een broertje, Gerwin hij is nu zelf meer een kattenmens ben. Als het
9 jaar. Hij heeft dit filmpje ook wel eens maar wel een lieve kat is waarmee je
kunt knuffelen.
gezien. Vorig jaar ging ik niet mee op
Wie kent jou het beste?
vakantie en toen hebben mijn ouders
en mijn broertje het filmpje nagemaakt, Mijn moeder. Misschien klinkt dit raar
voor de meeste jongeren van mijn leefdit was wel lachen want alle mensen
op de golfbaan keken mijn broertje aan, tijd, maar ik kan alles tegen mijn moeomdat hij zo gek deed.
der zeggen. Ik denk dat mijn moeder en
Ben je meestal te vroeg, precies op
ik een hele goede band hebben. Ook al
tijd of te laat?
hebben we soms ruzie, dat hoort erbij
Ik probeer altijd te vroeg te zijn, een
denk ik.
enkele keer ben ik te laat. Op school
Als je een topsporter zou zijn, waar
met dingen inleveren ben ik wel altijd
zou je dan heel goed in willen zijn?
te laat, ik wacht meestal tot het laatste
Turnen, ik heb zelf vroeger tien jaar op
moment en dan krijg ik het niet meer af turnen gezeten en ben toen gestopt,
waardoor ik het te laat inlever.
omdat ik vaak blessures had. Ik mis het
Heb je een bijbaantje?
soms nog, omdat ik het toen echt heel
leuk vond. Ik zou heel graag weer willen
Op dit moment heb ik twee bijbaanbeginnen met turnen, maar ik heb er nu
tjes. Ik werk bij een ijssalon in Arcen.
geen tijd voor en ik heb het te lang al
Hier werk ik nu al twee jaar. Ik ben
niet meer gedaan.
begonnen in de keuken en nu sta ik
Zou je liever twee keer zo slim of
meestal in de bediening. Ik vind het
twee keer zo mooi zijn?
heel leuk hier en ook de collega’s vind
Vroeger zou ik zeggen twee keer zo
ik ook leuk. Sinds kort ben ik begonmooi. Ik werd op de basisschool en
nen bij een supermarkt. De ijssalon is
in de brugklas gepest, omdat ik rood
namelijk dicht in de winter dus ik had
haar heb. Nu zeg ik twee keer zo slim.
iets nodig voor in de winter. Ik ga in
Ik weet nu dat het innerlijk zo veel
de zomer proberen deze bijbaantjes te
belangrijker is dan het uiterlijk, bovencombineren.
Waar ben je verslaafd aan?
dien verdien je meer met je slimheid
Ik denk dat de meeste mensen die mij
dan met je mooiheid. Want ik zou toch
kennen dit antwoord wel verwachten,
nooit model kunnen zijn, omdat ik dan
eten. Ik ben echt verslaafd aan eten. Ik
op mijn eten zou moeten letten en dat
eet altijd heel veel en ook vaak. Mensen zou ik er niet voor over hebben. Twee
vragen zich altijd af hoe ik mijn eten op keer zo slim dus en dan een goede baan
krijg en waar ik het laat. Ik hoop dat ik
hebben later.
altijd zo veel kan blijven eten zonder
Wat zou je nooit meer overdoen?
iets aan mijn gewicht te merken, maar
Havo 4, ik heb het al twee keer gedaan
het zal toch wel een keer veranderen
omdat ik ben blijven zitten, een derde
denk ik.
keer gaat hem echt niet worden. Ik ben
Wat is je droombaan?
er nu klaar voor om naar havo 5 te gaan
Ik zou het liefst zo min mogelijk willen
en in één keer mijn diploma te halen en
doen en toch heel veel geld verdienen.
dan door naar het hbo.

Zomerparkfeesten
Afgelopen weekend waren
de Zomerparkfeesten weer
bezig. Enorm veel en leuke
artiesten, veel standjes, veel
andere activiteiten om te
doen, maar het belangrijkste
wat er is zijn natuurlijk de
mensen.
Er komen gigantisch veel
mensen af op de
Zomerparkfeesten. Het ligt in
Venlo, dus lijkt het alsof in ieder
geval heel de gemeente Venlo
van de Zomerparkfeesten af
moet weten. Maar kijk ons, wel
dichtbij Venlo maar niet
gemeente Venlo. En zelfs wij
weten wat het is, wanneer het
is, hoe het is en vaak ook wie er
komen en welke dag. Het gekke
is dat je daar niet over nadenkt.
Hoe groot een simpel gratis
festival in een park zoveel
aandacht en impact kan eisen.
Niet alleen gemeente Venlo en
onze gemeente Horst aan de
Maas weten van de
Zomerparkfeesten in Venlo.
Maar als je richting de randstad of het noorden van
Nederland gaat en dan daar gaat
vragen of ze de Zomerparkfeesten kennen, dan zullen er
zeker een aantal weten wat het
is. Vaak is het ook zo dat een
grote groep dan zegt dat ze
denken er ooit van gehoord te
hebben. Terwijl de
Zomerparkfeesten nog steeds in
het simpele Venlo plaatsvindt.
In tegenstelling tot de
Zomerparkfeesten kan je bijvoorbeeld kijken naar het OLS (Oud
Limburgs Schuttersfeest). Ik weet
nog goed dat het een aantal
jaren geleden in Grubbenvorst
werd gehouden en dat ik er toen
les over kreeg op de basisschool.
Dat is denk ik ook echt de enige
reden waarom ik van het OLS af
weet. Als dat vroeger dus niet zo
aan mij was geleerd had ik het
ook nooit geweten. Terwijl de
Zomerparkfeesten nooit aan mij
geleerd zijn geweest. Toch gek
zo als je er over nadenkt. Terwijl
het allebei festivalactiviteiten
zijn.
Jélena
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MET SPOED te huur gevraagd
voor productiedoeleinden

bedrijfsruimte
ca. 100 m²

Regio Horst a.d. Maas tel. 06 5120 3991

VVV-VENLO
FLEXKAART
EEN TEGOED VAN 10 WEDSTRIJDEN

Jeugdvoetbaldagen Wittenhorst

........................................................................................

INZETBAAR VOOR
MEERDERE PERSONEN
BEPAAL ZELF WELKE WEDSTRIJDEN
MAXIMAAL ÉÉN TOPWEDSTRIJD
JEUGD T/M
14

V.A.

€ 50,,

30% KORTING T.O.V.
10 LOSSE WEDSTRIJDEN

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN
•

De dertigste editie van de Jeugdvoetbaldagen in Horst ging op maandag 12 augustus van start.
Aan het vijfdaagse voetbaltafereel doen dit jaar zo’n 180 kinderen mee uit de gemeente Horst aan
de Maas en de gemeente Venray. De kinderen zijn verdeeld over tien teams. Gedurende de week
komt zo ongeveer alles wat te maken heeft met voetbal voorbij. Zo worden verschillende partijvormen gespeeld, zijn er voetvolleyvelden, pannakooien en is er boardingvoetbal. Ook is er een achtkamp, penaltybokaal en een quiz. Op vrijdag 16 augustus is de afsluiting op het sportpark van
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst.

Nieuwe keepers-trainer
VV Hegelsom
Sjaco Gijsbers is de nieuwe keeperstrainer van voetbalvereniging VV Hegelsom. Met ingang van seizoen
2019-2020 zal hij de rol van keeperstrainer op zich nemen. De 60-jarige Gijsbers was voorheen keeperstrainer bij
SVEB Broekhuizenvorst.

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

De voetbalcarrière van Gijsbers
begon als jeugdkeeper bij RKDVC
Drunen. Daarna keepte hij van zijn 16e
tot 21e voor het tweede voetbalteam
van Anderlecht. Daar speelde hij onder
meer met Nico de Bree, Arie Haan en
Jan Boskamp. Daarna maakte Gijsbers
een overstap naar RKC Waalwijk. In

1980 werd hij met RKC algemeen
Nederlands Kampioen. In 1984 stapte
hij over naar het betaald voetbal bij
dezelfde club en vervolgens is hij daar
jeugdkeeperstrainer geworden. Gijsbers
trainde en voetbalde niet alleen, ook
scoutte hij voor de jeugd van RKC en
Feyenoord. De jaren daarna zete hij een

stapje terug en begon hij keepers in het
eerste en tweede elftal training te
geven binnen Sportclub Panningen en
uiteindelijk bij SVEB Broekhuizenvorst.
“Ik hoop dat we samen een gezellige
tijd en sportieve seizoenen tegemoet
gaan”, zegt de keeperstrainer over zijn
nieuwe club.

“DUNNER WORDEND HAAR IS VOOR LISA
GEEN REDEN OM BINNEN TE BLIJVEN”
De psychologische gevolgen van kaalheid zijn uiterst
serieus! Aanvulling of vervanging van het eigen haar
is de basis voor herstel van zelfvertrouwen,
eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE
geldig t/m zaterdag
17 augustus 2019

4 barbecueworstjes en
4 barbecuedrumsticks
samen € 7,95

VLEESWARENKOOPJE

100 gram runderrookvlees en
100 gram eiersalade samen € 4,25

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Peelrunners start met nieuwe groep
Lopersgroep de Peelrunners in Horst start op dinsdag 3 september met een nieuwe beginnersgroep. Er is geen basisconditie vereist en iedereen kan lopen op zijn eigen niveau. De trainingen
voor beginnende lopers vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond om 19.00 uur vanuit de
accommodatie de Kastiëlse baan in de Kasteelse Bossen in Horst. Er is een gevarieerd trainingsprogramma. De start van deze groep is voor iedereen toegankelijk en de eerste maand is gratis.
Kijk voor meer informatie op www.peelrunners.nl
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GEPLUKT Guus van Enckevort
beeldende het middel is”, vertelt hij.
“Door te tekenen of schilderen worden mensen bijvoorbeeld rustig.
Ook komen ze tot hun gevoel en kunnen ze dingen die ze niet in woorden
kunnen uitdrukken, wel in beelden
vertellen.” Guus helpt mensen hiermee bijvoorbeeld met traumaverwerking. “Dat is heel dankbaar werk,
hoewel het niet altijd even makkelijk is. Maar loslaten hoort bij mijn
beroep. Al met al geniet ik enorm
van mijn werk.” Behalve met beeldende kunst, heeft Guus ook iets met
muziek. “Maar ik ben meer een luisteraar, ik geniet van muziek”, lacht hij.
“Ik vind dat als je iets niet kunt, dat
je het dan ook niet moet doen, dus
zelf muziek maken, daar begin ik niet
aan.” Hij heeft een vrij brede smaak,
van jazz en pop tot klassieke muziek
en de wat oudere muzikanten als Bob
Dylan. “Ik bezoek regelmatig concerten en festivals. Afgelopen tijd ben ik
bijvoorbeeld op North Sea Jazz en op
Rock Werchter geweest.” Hoewel hij
er vooral heen gaat voor de muziek,
gaat zijn schetsboek wel mee naar
zo’n festival. “Want kunstenaar, dat
blijf ik altijd.”

LESPROGRAMMA
NAJAAR 2019
LESPROGRAMMA
LESPROGRAMMA
VANAF 19 AUGUSTUS
NAJAAR
NAJAAR2019
2019
VANAF
VANAF19
19AUGUSTUS
AUGUSTUS

SPORTEN BIJ FROXX
Kom gewoon binnenlopen, je bent

Hij is beeldend kunstenaar en werkt als creatief therapeut. Hij is woonachtig in wat ooit de basisschool van Evertsoord was. Daar heeft hij zijn
atelier en geniet hij met zijn vrouw van de ruimte die het wonen daar biedt. Deze week wordt Guus van Enckevort (62) geplukt.
Guus groeide op als bakkerszoon
in Sevenum met zes oudere broers.
Als kind was hij altijd bezig met
tekenen en schilderen. Toch ging hij na
de basisschool en de middelbare

school niet direct de kunstzinnige
richting op. “Ik heb nooit gedacht:
ik word later kunstenaar”, zegt hij.
Hij ging dan ook een technische
opleiding volgen. Pas toen hij die

afgerond had, besloot hij dat hij niet
heel zijn leven als technicus wilde
werken. “Op mijn twintigste ben ik
toen nog begonnen op de kunstacademie, eerst in Den Bosch en later in
Enschede. Daar kon ik de kunstacademie goed combineren met de opleiding Creatieve Therapie.”

PUZZEL

Crisistijd

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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Hij woonde in die tijd vijf jaar in
Nijmegen en drie jaar in Rekken, een
klein plaatsje in de buurt van
Enschede, maar 31 jaar geleden
kwam hij samen met zijn vrouw naar
Evertsoord. “Dat was in de crisistijd, in
de jaren 80. Veel kleine schooltjes
stonden toen leeg en te koop, ook in
Evertsoord.” Voor Guus was dat ideaal:
“We konden binnenshuis alles helemaal naar onze eigen hand zetten en
er is hier veel ruimte. Daardoor was er
plaats voor een atelier en een expositieruimte voor mijn schilderijen.
Bovendien is het ook dichtbij waar we
vandaan komen.” Nog steeds zit Guus
op zijn plek in Evertsoord. “Ik vind het
prachtig wonen hier. In de buurt doet
iedereen z’n ding, maar als er iets aan
de hand is, dan zijn we er voor
elkaar.” Ook voor de kinderen van
Guus en zijn vrouw, twee zoons en
een dochter, was het fijn opgroeien.
“Alle ruimte om buiten te spelen en
veel vriendjes in de buurt. Ze hebben
nooit geklaagd”, zegt Guus. Zijn gezin
is erg belangrijk voor hem, ook nu de

kinderen wat ouder zijn. “Ik kan er
enorm van genieten, zeker nu we ook
één kleinzoon hebben.” Van het
atelier wordt nog altijd veel gebruik
gemaakt. Door zijn opleidingen kon
Guus van zijn hobby zijn beroep
maken. Op de kunstacademie ging hij
op zoek naar zijn eigen stijl en die
heeft hij inmiddels gevonden. “Ik laat
me inspireren door mijn omgeving”,
vertelt hij. “Daarvan maak ik tekeningen en foto’s en als die me voldoende
inspireren, ga ik over op het schilderij.” Een schilderij afmaken kost hem
soms wel maanden. “Soms gaat het
snel, maar soms lukt het ook niet en
begin ik helemaal opnieuw. Ik vind
elk puntje belangrijk en een schilderij
moet helemaal kloppen. Dat kan best
zwaar zijn, maar een goed resultaat
is juist weer heel bevredigend, daar
doe je het voor.” Vanaf september
doet hij mee aan een grote internationale expositie in Polen. “Om precies
te zijn in Nowy Sacz”, vertelt hij niet
zonder trots. “Twee pasteltekeningen
van mij zijn geselecteerd uit een
aanbod van een groot aantal internationale kunstenaars uit de hele
wereld voor deze expositie, de
Pastelbiënnale.”

Creatieve therapie
Naast het zelf schilderen, is Guus
ook werkzaam als creatief therapeut.
“Creatieve therapie is een onderdeel van de therapie, waarbij het

altijd welkom voor
eenFROXX
proefles!
SPORTEN
BIJ
SPORTEN
BIJ
FROXX
Kom
gewoon
Maandag
Kom
gewoonbinnenlopen,
binnenlopen,jejebent
bent
altijd
welkom
voor
09:00
Body-Fit
M
altijd
welkom
vooreen
eenproefles!
proefles!
18:30
Body-Fit M
Maandag
Maandag
19:30 Body-Fit
STRONG by Zumba
09:00
09:00
Body-FitMM
20:30
ZUMBA
18:30
18:30 Body-Fit
Body-FitMM
Dinsdag
19:30
19:30 STRONG
STRONGby
byZumba
Zumba
19:30
ZUMBA
20:30
20:30 ZUMBA
ZUMBA
Woensdag
Dinsdag
Dinsdag
09:00
Body-Fit M
19:30
19:30 ZUMBA
ZUMBA
10:00
ZUMBA
Woensdag
Woensdag
19:00
STRONG
by Zumba
09:00
09:00 Body-Fit
Body-FitMM
20:00 ZUMBA
ZUMBA
10:00
10:00
ZUMBA
Donderdag
19:00
19:00 STRONG
STRONGby
byZumba
Zumba
09:00
ZUMBA
20:00
20:00 ZUMBA
ZUMBA
18:30
ZUMBA
Donderdag
Donderdag
19:30 ZUMBA
30 min BBB
09:00
09:00
ZUMBA
Zondag
18:30
18:30 ZUMBA
ZUMBA
10:00
ZUMBA
19:30
30min
minBBB
BBB
19:30 30
Automatisch betalen per maand?
Zondag
Zondag
10:00
ZUMBA
Het seizoen
duurt 44 weken per
10:00
ZUMBA
jaar.
Maandelijks
opzegbaar.
Automatisch
Automatischbetalen
betalenper
permaand?
maand?
44x
sporten
(1x
per
week):per
Het
Hetseizoen
seizoenduurt
duurt44
44weken
weken per
€ 21,50 p/maandopzegbaar.
jaar.
jaar.Maandelijks
Maandelijks opzegbaar.
Onbeperkt (1x
sporten:
44x
44xsporten
sporten (1xper
perweek):
week):
€
25,95
p/maand
€€21,50
p/maand
21,50 p/maand
Onbeperkt
sporten:
Seizoen van
20 weken geldig van
Onbeperkt
sporten:
€€19
25,95
p/maand
augustus
t/m zondag 26
25,95
p/maand
januarivan
2020
Seizoen
20
Seizoen van 20weken
wekengeldig
geldigvan
van
Per
les
€ 8,00 26
19
augustus
t/m
zondag
19 augustus t/m zondag 26
10-ritten kaart € 75,00
januari
januari2020
2020
20-ritten kaart €€8,00
130,00
Per
Perles
les
€ 8,00
Onbeperkt
€75,00
155,00
10-ritten
kaart
€
10-ritten kaart € 75,00
20-ritten
20-rittenkaart
kaart €€130,00
130,00
Onbeperkt
€€155,00
Onbeperkt
155,00

www.froxx.nl
www.froxx.nl
www.froxx.nl

14

cultuur

15
08

Agenda t/m 22 augustus 2019
do
15
08

Zomermarkt

Opel Meeting

Oogstdag

Tijd: 11.00-16.30 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 09.00-17.00 uur
Organisatie: Opel Power Nederland
Locatie: Megelsum 6, Meerlo

Tijd: 10.30 uur
Locatie: Openluchtmuseum de Locht Melderslo

Westernweekend
(tot en met 18 augustus)

FIFA 19 toernooi

LEF! Finale
Horst aan de Maas 800

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: FEC Bar & Balls
Locatie: Family Entertainment Center Sevenum

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: SV Davy Crockett
Locatie: Bergsteeg, Meterik

vr
16
08

za
17
08

Tijd: 11.00-14.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Mariafeesten (tot en met 18 augustus)

Zomerfinale

Open Tuin

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Parochie OLV Troosteres der Bedrukten
Locatie: Tienray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: St. Lambertusplein Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Lottum

Miata’s MX-5 treffen

Tuintheater: De Theaterkist

Tijd: 07.00-23.00 uur
Organisatie: Miata Team Holland
Locatie: Schorfvenweg 1, Kronenberg

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

Miata’s MX-5 treffen
Tijd: 09.00-23.00 uur
Organisatie: Miata Team Holland
Locatie: Schorfvenweg 1, Kronenberg

zo
18
08

Opel Meeting

Opel Meeting

Tijd: 09.00-17.00 uur
Organisatie: Opel Power Nederland
Locatie: Megelsum 6, Meerlo

Tijd: 09.00-17.00 uur
Organisatie: Opel Power Nederland
Locatie: Megelsum 6, Meerlo

Miata’s MX-5 treffen

Augustuswandeling bij het
Schuitwater

Tijd: 07.00-15.00 uur
Organisatie: Miata Team Holland
Locatie: Schorfvenweg 1, Kronenberg

Oogstdag in
De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo vindt op zondag
18 augustus de viering van het binnenhalen van de oogst plaats.
Tijdens deze Oogstdag zijn er in het museum verschillende activiteiten.
“Het binnenhalen van de oogst
is vanouds op het platteland een
belangrijke gebeurtenis. Er moet
immers voldoende voedsel opgeslagen worden voor de komende
winter. Een goede oogst mag dan
ook gevierd worden met gezellig
eten, drinken, muziek en dans”,
aldus het museum. De Locht
besteedt tijdens de Oogstdag
aandacht aan deze traditie. Diverse
werkzaamheden worden gedemonstreerd, zoals vlegelen, hakselen,
dorsen, wannen, graan malen en
boter karnen. Daarnaast laten de

smeden zien hoe een nieuwe
ijzeren band om een houten karrewiel wordt gemonteerd en hoe een
paard van nieuwe hoefijzers wordt
voorzien. Er worden oogstpannenkoeken en broden gebakken.
Kinderen mogen hun eigen broodje
bakken of een ritje maken in een
traditionele sjees. Orkest Rooyal
zorgt voor de muziek. Het museum
is tijdens de Oogstdag geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De speciale
activiteiten beginnen om 11.00 uur.
Meer informatie is te vinden op
www.museumdelocht.nl

do
22
08

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
Locatie: parkeerplaats Theetuin de Roode Vennen
Broekhuizen

Zomermarkt
Tijd: 11.00-16.30 uur
Locatie: centrum Horst

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

Mariafeesten Tienray
De jaarlijkse Mariafeesten worden dit jaar gehouden op donderdag 15 tot en met zondag 18 augustus in
Tienray. Tijdens deze dagen zijn er verschillende activiteiten in en rondom Tienray, dat een officieel
Lourdesplaats is.
De Mariafeesten beginnen op
donderdag 15 augustus om 19.30 uur
met een rozenkransgebed bij de
Lourdesgrot in Tienray. Dit gebed
begint om 19.30 uur, aansluitend is er
een plechtige hoogmis. Na deze mis is
er een lichtprocessie. De kerkmis
wordt opgeluisterd door Gemengd
Koor Tienray, Smeets de deken van
Venray, Vicaris Liturgie en kerkmuziek.
Vrijdag zijn er geen activiteiten. Het
programma gaat verder op zaterdag
met om 19.00 uur een bedevaartviering met medewerking van de parochies Blitterswijck, Castenray, Oirlo en
Wanssum. Zondags wordt er om 10.30
uur een bedevaartviering gehouden
samen met parochie Meerlo.
Om 15.00 uur vindt er nog een plechtig marialof plaats met aansluitend
een sacramentprocessie en een

ziekenzegening. Deze activiteit wordt
opgeluisterd door Gemengd Koor

Tienray, ook hierbij is deken Smeets
aanwezig.

WIJ ZOEKEN

INTERIEURBOUWERS
PRODUCTIE
MEDEWERKERS
MEER WETEN OF SOLLICITEREN?

KIJK OP WWW.WERKENBIJUPSTAIRS.NL
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Broekhuizen
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Heilige mis

zondag

Heilige mis

10.30

Huisarts en apotheek

Griendtsveen
11.00

Grubbenvorst
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Bedevaartsmis 19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
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11.15

Hegelsom
zondag

Heilige mis

Medische
zorg

09.30

Horst (Lambertus)
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vrijdag
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Heilige mis
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18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag
donderdag
		

Bedevaart
Heilige mis

10.30
09.00

donderdag
		

Rozenkrans

17.30

dinsdag
		

Heilige mis

19.00
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Kronenberg
Meerlo

Melderslo
Swolgen

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

Tienray
woensdag Heilige mis
			

19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

communicatiemedewerker
(minimaal 24 uur)

Kempen Communicatie is een communicatiebedrijf in Horst.
Bij ons bedrijf werken communicatieprofessionals, vormgevers en
productiemedewerkers samen aan totaaloplossingen voor onze

Huisartsenpost

opdrachtgevers. Ter versterking van ons team zijn wij per direct op

(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

zoek naar een communicatiemedewerker.

Venlo

Venray

Sevenum

Wij zoeken per direct een

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
16 t/m 18 augustus 2019
Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81
19 t/m 22 augustus 2019
Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

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

Je uitdaging

• Je vervult allround communicatiewerkzaamheden, variërend van creatieve
plannen maken tot content creatie;
• Je helpt opdrachtgevers met het
verwoorden van hun identiteit en
kernwaarden;
• Je adviseert onze opdrachtgevers
proactief op het gebied van
communicatie;
• Je stelt communicatieplanningen op;
• Je schrijft teksten en verzorgt andere
content voor onze opdrachtgevers én
voor Kempen Communicatie.

Wie ben je

• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding op
het gebied van communicatie;
• Je hebt affiniteit met tekstschrijven en
content creatie;
• Je hebt een excellente beheersing van de
Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Goede beheersing van Engelse taal in
woord en geschrift is een pre;
• Je bent proactief en doelgericht;
• Je bent representatief in
klantcontacten;
• Je hebt een kritische houding en denkt
analytisch en strategisch;
• Je bent een organisatietalent en kunt
snel schakelen;
• Je hebt affiniteit met het gebruik van
sociale media;
• Je bent flexibel;

• Je bent leergierig en volgt de
ontwikkelingen op het vakgebied
communicatie op de voet;
• Het bezit van rijbewijs B is een pre.

Wij bieden

• Een dynamische werkomgeving;
• Een interessant en zeer divers
klantportfolio met opdrachtgevers uit
diverse branches met nadruk op industrie,
onderwijs, zakelijke dienstverlening en de
agrosector;
• Variërende vraagstukken, van
strategische plannen tot uitvoerende
werkzaamheden en gericht op zowel
in- als externe communicatie;
• Een team van gemotiveerde
medewerkers;
• Mogelijkheid om je door te ontwikkelen in
het vakgebied;
• Een passende salariëring.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaande
vacature en ben je net zo enthousiast over
communicatie als wij dat zijn?
Dan ontvangen we graag je cv en
motivatiebrief via e-mail:
vacature@kempencommunicatie.nl
o.v.v. communicatiemedewerker.
Neem voor vragen over deze functie
contact op via 077 396 13 50.

Priesternoodnummer
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

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

#kempencreëert

êêêê

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

5.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Breitner

Opvallende maar toch rustige
keuken door de combinatie van een
licht eiken houtstructuur en zwarte
elementen zoals de apparatuur, greeplijst en
accessoires. De afzuigkap gaat automatisch
aan wanneer de kookplaat gebruikt
wordt. Een slimme landelijke keuken
die gezien mag worden. Inclusief
apparatuur met 5 jaar garantie.

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bijkeuken
op maat

Trent

Wij ontwerpen ook
bijkeukens voor u op maat. Aan
de hand van de oppervlakte van uw
bijkeuken en wat u er wilt doen en in
wilt opslaan, gaat u met uw
Superkeukens-adviseur aan de
slag om uw ideale inrichting
uit te zoeken.

Keuken Trent is hier
uitgevoerd in een compacte
hoekopstelling, heel vriendelijk
geprijsd maar wel volledig ingericht.
Afgewerkt met supermatte fronten
en inclusief design afzuigkap zodat
deze nieuwe keuken een modern
geheel vormt.

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!
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