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6.500 bezoekers Funpop
Op het evenemententerrein in Horst vond zaterdag 30 en zondag 31 mei de 19e editie plaats van Funpop, het muziekfestival voor mensen met een beperking.
Zo’n 6.500 bezoekers konden verspreid over de twee dagen optredens zien van onder meer Frans Bauer, Anita Meyer en Roy Donders. Bijna 200 van hen logeerden op de
festivalcamping. Tijdens Funfactor, de talentenwedstrijd voor mensen met een beperking, traden negen finalisten op het hoofdpodium op. De eerste prijs ging uiteindelijk
naar Ghizlan en Robert met hun versie van Mamma Mia.

Mogelijk windpark bij Lottum
Er zijn plannen voor een windpark bij Lottum. Het bedrijf Raedthuys uit Enschede, dat op meerdere plekken
in Nederland windparken heeft ontwikkeld, heeft daarvoor een gebied tussen de Horsterdijk en Losbaan in Lottum
op het oog.
Raedthuys wil in het gebied zes
windturbines plaatsen. Volgens het
bedrijf is het initiatief in samenwerking
met enkele lokale ondernemers
opgezet en is er ook contact met
onder meer de LLTB. De plek waar
de ontwikkelaar de windturbines
wil realiseren, is in eigendom van
gemeente Horst aan de Maas en
particulieren. Volgens het bedrijf wordt
de exacte locatie van het windpark in
samenspraak met de grondeigenaren
bepaald. Het is de bedoeling dat
de windturbines een ashoogte
krijgen van ongeveer 124 meter en
een rotordiameter van 130 meter.
De afstand tussen de turbines wordt

450 meter, dit is dezelfde afstand tot de
woningen. Volgens de initiatiefnemer
leent dit gebied zich voor een
windpark, omdat er weinig tot geen
bewoning aanwezig is. Er wordt
gebruik gemaakt van de bestaande
infrastructuur.

35 windmolens
in Limburg
In het Nationaal Energieakkoord
is vastgelegd dat in 2020, 14 procent
van de nationale energiebehoefte
duurzaam opgewekt moet worden,
onder meer door windenergie.
Dit wordt verdeeld over de provincies.

Voor Limburg betekent dit dat er
ongeveer 35 windmolens geplaatst
moeten worden. Daar zijn er al acht
van gerealiseerd. Provincie wijst in het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg
(POL) plekken aan waar het plaatsen
van windmolens geen optie is én wijst
voorkeursgebieden aan. In Horst aan de
Maas zou dit het gehele buitengebied
zijn, met uitzondering van Natura 2000
gebieden als Griendtsveense Peel.
Het College van B&W van Horst aan
de Maas heeft al eerder aangegeven
hier bezwaar tegen te hebben. Zij
wil onder meer Park de Peelbergen
uitsluiten en vindt dat na onderzoek
ook de rest van het buitengebied niet

in aanmerking komt. Het college wil
wel samen met gemeenten Venlo en
Peel en Maas bekijken of het Klavertje
4 gebied geschikt is voor de plaatsing
van windmolens. Over de plannen in
Lottum zegt een woordvoerder van
de gemeente: “Als de gemeenteraad

akkoord gaat met de Beleidsvisie
Windmolens, die tijdens de
raadsvergadering van dinsdag 23 juni
op de agenda staat, dan speelt dit
initietief niet meer. In de visie staat
namelijk dat het college zich alleen wil
richten op het Klavertje 4 gebied.”
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Verkoop Kasteelboerderij afgerond
Hoewel er veel commotie is geweest over de verkoop van de
Kasteelboerderij in Horst, is deze verkoop op vrijdag 26 mei afgerond.
De broers Eric en Richard Janssen gaan de komende tijd aan de slag om een
pannenkoekenrestaurant te realiseren in het monumentale pand.
Eric en Richard Janssen hadden
de opschudding rondom de koop van
de Kasteelboerderij nooit verwacht.
Eric: “Wij hadden van tevoren geen

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Barbecuehorst.nl
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Kris Wijnands

idee dat dit zoveel teweeg zou gaan
brengen. We horen van alle kanten
mensen zeggen: ‘als ik wist dat het te
koop stond, had ik de Kasteelboerderij
ook wel willen kopen’. Die mensen
hebben geen benul over hoe lang
ik dit pand al wilde kopen. Drie
jaar geleden had ik mijn oog daar
al op laten vallen. Ik bleef de zaak
nauwkeurig in de gaten houden
en uiteindelijk zag ik een ingang
om het pand te kopen. Dat had in
principe iedereen kunnen doen.”
De gebroeders Janssen kochten de
Kasteelboerderij voor een bedrag van
200.000 euro. Dat bedrag kwam tot
stand op basis van twee taxaties.
Dat er zoveel ophef is geweest
bij de verkoop van het pand wil ook
zeggen dat de mensen uit Horst aan
de Maas betrokken zijn bij dit gebied
en het pand, zegt verantwoordelijk
wethouder Bob Vostermans. “Het was
lastig dat wij niet eerder konden
communiceren over wat precies de
gang van zaken was, omdat we in een
juridisch conflict waren verwikkeld met
de voormalige uitbater. Maar de reuring
heeft ook goede dingen opgeleverd.
Hierdoor zijn we meer gaan samen
werken in dit gebied. Denk maar aan

de sportzone en Stichting Kasteel
Huys Ter Horst.” Hoewel deze stichting
onlangs nog aangaf teleurgesteld te
zijn, omdat zij als stichting ook graag
de Kasteelboerderij had willen kopen,
is ze nu tevreden met de nieuwe
situatie. Sjef Keijsers van de stichting:
“Wij hadden ook mooie plannen voor
de Kasteelboerderij, maar Eric en
Richard hadden uiteindelijk betere

Drie toneelverenigingen in Horst aan de Maas zijn in totaal negen
keer genomineerd voor een Muulke, de provinciale toneelprijs voor
amateurtoneel. De Vrije Spelers uit America, Tovri uit Meterik en Poespas
uit Hegelsom zijn in zes categorieën genomineerd.

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
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.kempencommunicatie.nl

met plaats voor zo’n 300 gasten.
Met deze plannen houden de broers
zich aan het bestemmingsplan voor
lichte horeca. Eric: “Als we rond
1 januari 2017 open kunnen gaan,
zou dat heel mooi zijn. Dan moet het
pand ook gerestaureerd zijn naar haar
oorspronkelijke staat. We willen ook
echt dat oude gevoel van vroeger weer
terug laten komen in het restaurant.”

Tien nominaties
Muulke

Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Gyonne Schatorjé,
Berend Titulaer, Victor Verstraelen
en Rosanne Vromen

Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

plannen. Daar hebben we ons bij
neergelegd en in de toekomst willen
we graag samen gaan werken met
onze nieuwe buren. We zijn vooral
blij dat er nu in de Kasteelse Bossen
eindelijk wat gebeurt.”
De broers Eric en Richard worden
samen met hun vrouwen uitbater
van de Kasteelboerderij, dat een
pannenkoekrestaurant gaat worden

(Advertorial)

Toneelvereniging De Vrije
Spelers kreeg nominaties voor
haar voorstelling Kletsproat, in
de categorieën meest bijzondere
voorstelling, meest opvallende
vormgeving van een voorstelling
en meest opvallende promotie.
Daarnaast maakt Anita Rongen kans
op een Muulke voor haar rol als Riek
Schuurman in deze productie. De
voorstelling De Kleine Zeemeermin
van Tovri Kids uit Meterik samen met
de afdeling synchroonzwemmen
van HZPC Horst kreeg een nominatie

voor meest bijzondere jeugd- of
jongerenvoorstelling, voor meest
bijzondere nieuwe initiatief en voor
meest opvallende vormgeving. Ook
het stuk Toneel op je Bord kreeg
in deze categorie een nominatie.
Wanda’s Bonte Was van toneel
vereniging Poespas uit Hegelsom
werd twee keer genomineerd: voor
meest opvallende vormgeving en
meest opvallende promotie. De
Muulkes worden uitgereikt tijdens
de Aovend van ’t Muulke op vrijdag
26 juni in het Munttheater in Weert.

Hoofdsponsor
Lisdonk verlengt
contract met 5 jaar
Van de Lisdonk Installatiebedrijf Melderslo blijft hoofdsponsor
van voetbalvereniging RKSV Melderslo tot en met midden 2020.
De samenwerking is gestart in het jaar 2010 en wordt nu met 5 jaar
verlengd. Voetbalvereniging RKSV Melderslo en Van de Lisdonk
Installatiebedrijf zijn beide zeer tevreden over de samenwerking.
Jaarlijks organiseren beide partijen o.a. bij aanvang van het nieuwe
voetbalseizoen de Lisdonkdag, een jaarlijks terugkerend
voetbalevenement, dat de naamsbekendheid van Van de Lisdonk
Installatiebedrijf ten goede komt. Voorzitter van RKSV Twan
Christiaens en eigenaar van Van de Lisdonk Installatiebedrijf
Johan van de Lisdonk geven elkaar de hand op een succesvolle
samenwerking voor de komende 5 jaren.

Echt zomers genieten

€29,00

€14,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Zorgen verkeersoverlast

Hippisch centrum
na oktober in gebruik
Omwonenden van het in bouw zijnde hippisch centrum Equestrian Centre de Peelbergen maken zich zorgen over
mogelijk verkeersoverlast. Dat werd duidelijk tijdens een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen rondom
het hippisch centrum op donderdag 28 mei in gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg.
Het nieuwe hippisch centrum
bestaat uit een terrein van 15
hectare en bevat onder andere drie
grote rijhallen, een derbyterrein,
twee buitenpistes en verschillende
parkeerplaatsen. Het terrein is gelegen
aan een zijweg van de Peelstraat in
Kronenberg. Gemeente Horst aan
de Maas neemt de kosten voor de
infrastructuur voor haar rekening, de
rest van de bouw wordt gefinancierd
door private investeerders en een
lening.

Evenementen
Het hippisch centrum is zowel voor
topsport als voor breedtesport bedoeld,
legt voorzitter van Stichting Equestrian
Centre de Peelbergen Mat Vestjens uit.
“Er kunnen hele grote evenementen
plaatsvinden. In theorie zouden er zelfs
Olympische wedstrijden georganiseerd

kunnen worden. Maar ook plaatselijke
verenigingen mogen van de hal
gebruik maken. We gaan er naar
streven om wekelijks evenementen te
organiseren.”
Sander van Lier, bestuurslid van de
stichting en verantwoordelijk voor de
bouw van het centrum geeft toelichting op de voortgang in de bouw.
“Bouwkundig wordt de accommodatie
rond juli opgeleverd. Vanaf oktober
wordt het totale centrum opgeleverd. Snel genoeg daarna kunnen de
eerste grote evenementen plaats gaan
vinden.” In eerste instantie zou het
hippisch centrum voor de zomer klaar
voor gebruik zijn, maar door wateroverlast op het terrein kon pas later
dan gedacht begonnen worden met de
echte werkzaamheden, licht wethouder
Paul Driessen toe.
De aanwezige omwonenden van

het centrum hebben nog wel wat
zorgen over de verkeerstoevoer tijdens
de grotere evenementen. “Wordt de
openbare weg afgesloten als er een
grote wedstrijd plaatsvindt?”, wil
een inwoner van Kronenberg weten.
“En hoe wordt er voor gezorgd dat
we zo min mogelijk verkeersoverlast
hebben?”, vraagt een ander. Mat
Vestjens stelt het publiek gerust.
“In principe blijven de openbare wegen
tijdens evenementen altijd open.
Maar ik snap de zorgen: er staan grote
evenementen gepland en als er ergens
reuring is, dan zorgt dat ook voor meer
verkeer. Wij gaan er op toezien dat we
al het verkeer zo snel mogelijk naar de
Midden Peelweg leiden, waardoor er
zo min mogelijk overlast plaats vindt in
Kronenberg zelf. Daarnaast zullen we er
voor zorgen dat de communicatie over
mogelijke overlast goed op orde is.”

Het Lekkerste
barbecue stokbrood
met uitjes

www.bakkerijbroekmans.nl

Dolle Dagen
t/m za. 6 juni

HALLO op Gran Canaria
Twaalf recreatieve wielrenners van de Véloklub Sèrum, TWC Oranje uit Horst en enkele vrije renners
gingen in april op een zesdaags fietsavontuur op Gran Canaria. Volgens de wielrenners hebben ze er
geweldig kunnen fietsen onder goede weersomstandigheden. “De fietstochten die we gemaakt hebben
waren allen grandioos. De koninginnenrit die we gefietst hebben, ging ook door de Valley of Tears. Dit waren
misschien wel de zwaarste klimmen die we ooit gefietst hebben.” In totaliteit hebben ze in zes dagen
ongeveer 550 kilometer gefietst en ongeveer 12.500 hoogtemeters moeten overwinnen. Onderweg was er
nog wel tijd om de HALLO te lezen.

Provinciale subsidie voor
woningbouwprojecten
Om de woningmarkt in balans te brengen, stelt provincie Limburg 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor
projecten die dit doel ondersteunen. Dit geldt ook voor projecten in Horst aan de Maas.
Dit gebeurt op basis van het zogenoemde tendersystematiek. Daarbij
krijgt niet de eerste aanvrager subsidie,
maar de aanvrager met het beste
project. Deze tenderregelingen vallen
binnen het Transitiefonds Limburgse
Woningmarkt. Doelstelling van het
Transitiefonds, en indirect ook van deze

subsidieregelingen, is het ondersteunen
van projecten die een waardevolle en
aantoonbare bijdrage leveren aan het
in balans brengen van de woningmarkt.
Daan Prevoo, gedeputeerde voor
onder andere Wonen, benadrukt het
belang van een diverse, gebalanceerde
woningmarkt: “Met deze regeling is er

geld voor projecten die inspelen op de
toekomstige krimp en op het aanpakken van leegstand. Als een projectvoorstel wordt ingediend dat gericht is op
het realiseren van sociale huurwoningen in het laagste prijssegment, dan
maakt dat binnen deze tenderregeling
extra kans op een provinciale bijdrage.”

acties
Spectaculaire
en herenmode,

op de afdeling damesnachtmode en schoenen.

één dak: dames- en herenmode,
Bij Mariëtte Mode vind je alles onder
rmode en huishoudtextiel
onde
e,
tmod
nach
,
enen
scho
accessoires,

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

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

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

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft
betekend en beseffend dat het een voorrecht
was hem zo lang in ons midden te mogen
hebben, geven wij met droefheid kennis
van het overlijden van ôzze pap, opa en
super-opa

Wij zijn je dankbaar voor wat je hebt gedaan,
voor wie je was, waarvoor je hebt gestaan.
Verdrietig maar in dankbare herinnering voor alles
wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid genomen
van mijn lieve man, ôzze pap en lieve opa

Jer Aerts

Eed van Heijster
30 augustus 1922

echtgenoot van

* 17-09-1935

† 01-06-2015

Henk en Diny
François en Ellen, Lars, Sven
Mandy en Bas, Sem, Bowdy
Theo en Roos

Pastoor Jeukenstraat 3
5966 NL America
De uitvaartdienst heeft maandag 1 juni plaatsgevonden
in de H. Jozefkerk te America waarna we afscheid hebben
genomen van pap in het crematorium te Blerick.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de medewerkers
en artsen van team 3 van Hof te Berkel,
voor hun liefdevolle zorg.

Beetje bij beetje heb je ons verlaten
We konden niet zo goed meer praten
De blik in je ogen deed ons vaak zeer
De moeder en oma van vroeger was je niet meer
Maar nu je voorgoed bent heengegaan
Danken wij jou, voor alles wat je hebt gedaan

Käthe Kloosterman-Zensen
echtgenote van

Piet Kloosterman †
Zij overleed in de leeftijd van 93 jaar.
Horst, Beate en Hay
Horst, Meije en Thea
Robert en Evelyn, Lars, Jarno
René
Horst, 30 mei 2015
Correspondentieadres:
Noordsingel 104, 5961 XZ Horst
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats
gevonden in crematorium Boschhuizen te Venray.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Heerlijke verse asperges te koop!
Ook geschild! Verhaeg Asperges,
Kranestraat 38 Horst. Ma t/m vrij
10-12u en 13-17u. Za 9-17u. Zo op
afspraak of 11-12u. Tel. 077 398 65 90.

Uw feest in een huiskamercafé?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59
of cambrinushorst@home.nl
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

23 mei 2015
Dochter van
Corné en Kristel
Manders-van der Sterren
Oude Pastoriestraat 70
5993 XZ Maasbree

Onze kleine hartendief
is geboren

Riek Aerts - Hegger

echtgenoot van

Meike en Luc, Sterre ✰, Fedde
Lonnie en Pieter, Nine
Robin en René, Meis
Boy en Dorrie
Hannie en Rien
Daan en Anita
Floor en Frank
Merel
Mario en Jannie
Roy en Willeke
Sanne en Kevin

Fenna

(Drieke Jer)

27 mei 2015

Annie van Heijster-van Bommel †

Geboren

Riek Aerts - Hegger
Gemma en Mart
Sil
Jur
Isa
Fer en Rita
Winston
Venray, 1 juni 2015
Kerkveld 37, 5866 BW Swolgen
De avondwake is op vrijdag 5 juni om 19.00 uur
in de H. Lambertuskerk, Mgr. Aertsstraat 6 te Swolgen.

Sven

28 mei 2015
Zoon en broertje van
Mark, Rianne en Max
Meulen-van Rhee
Nieuwstraat 68, 5961 HE Horst

Geboren

Lise
27 mei 2015
Dochter van
Marco Alonso Janssen
en Inge Gruntjens
Bakhuuske 29
5963 HD Hegelsom

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van Jer te nemen
op vrijdag 5 juni, na de avondwake, van 20.00 tot 21.00 uur
in Afscheidshuis ’t Pastoersweike, Bosweg 5 te Swolgen.
De afscheidsdienst wordt in besloten kring gehouden.
Voorafgaand aan beide diensten is er gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen, maar een gift in de collectebus
voor Hospice Zenit te Venray wordt op prijs gesteld.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop pioenrozen en zonnebloemen
€ 2,- per bos. Verse peulen € 2,- per
bakje. Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.
Werk vanuit huis! Wegens groei
van onze welzijnspraktijk zijn wij op
zoek naar gemotiveerde mensen met
goede sociale vaardigheden. Wil je
graag vanuit huis werken en zoek je
part- of fulltime inkomen bel dan
06 54 25 67 86.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Op vrijdag 5 juni 2015
gaan wij

Rob Alaerds
& Astrid Faasen
trouwen!
Ons adres:
Janssenweg 23,
5961 RM Horst

Zoon van:

Niek & Christa Wagemans
Van Wijlickshove 34
5973 KG Lottum

Pasfoto’s en foto-service bij Ster
Videotheek - Foto Geurts, Venloseweg
2, Horst. Voor officiële pasfoto’s en
visa. Direct klaar foto-service, ook vanaf
smartphone! Fotoboeken, foto-fun
cadeaus, etc. 077 398 78 55
www.videotheekhorst.nl

Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.

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

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

Voor groentenplanten, o.a.
komkommer, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Verloren 2 sleutels met bedrijfshanger
maandag 25 mei op fietspad tussen
Horst en Sevenum. 06 15 50 22 18.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Verloren oorbelhanger (blauw met
gekleurde kraaltjes) op 23 mei, omgeving Thomeerstraat. Tel. 077 398 56 43.
Woning te koop gevraagd.
Wij zoeken een vrijstaand huis met
een ruime tuin. Omgeving Sevenum/
Meterik. Tel. 06 23 26 14 31
mooihuisgezocht@gmail.com

Verloren op 27 mei mijn continu
Freestyle bloedsuikermeter verpakt
in zwart hoesje met veerklem vanaf
Venrayseweg 126C naar America.
Héél graag terug. Tel. 06 53 48 65 66
Hofweg 7 America.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Koop uw rozen bij de kweker!
Te koop mooie stamrozen, klimrozen
en struikrozen in pot. Vele kleuren
en soorten. Struikrozen vanaf € 5.
Stamrozen vanaf € 10. Klimrozen € 8.
Seurosa, Broekhuizerweg 5 in Lottum.
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Regiobestuur Zonnebloem stapt op
Het regiobestuur van vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem van het district Horst aan de Maas heeft per 1 juni
haar functie neergelegd. Het regiobestuur voelt zich niet meer gesteund door zowel de lokale afdelingen van De
Zonnebloem als het Limburgse en landelijke bestuur.
Het regiobestuur heeft een ondersteunende rol voor de lokale afdelingen
van De Zonnebloem en deze organiseert activiteiten die alle leden van

de regio Horst aan de Maas aangaan.
Lid van het regiobestuur Lei Keursten:
“Wij voelen ons als bestuur slecht
behandeld. Vanaf eind 2014 hebben er

verschillende zaken gespeeld tussen
ons en de lokale afdelingen van De
Zonnebloem, waaronder met name de
afdeling Meerlo- De Driehoek. Er zijn

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

over en weer harde verwijten geuit
en dit hebben wij als een motie van
wantrouwen opgevat.” In de jaarvergadering van het district Horst aan de
Maas heeft het bestuur laten weten dat
zij haar functie neer gaat leggen, maar
de geplande activiteiten van 2015 nog
wel gaat organiseren. “Het neerleggen
van onze functie was een schreeuw om
aandacht. We deden ons verhaal bij het
landelijke en provinciale bestuur in de
hoop dat één van hen als bemiddelaar
kon optreden bij onze problemen. Dit
was niet het geval en daarom voelen
wij ons noch gesteund, noch serieus
genomen”, aldus Keursten.
Een woordvoerder van het
provinciaal bestuur Limburg van De
Zonnebloem laat in een reactie weten
dat zij een gesprek heeft gehad met
het regiobestuur. “Omdat dit bestuur
alle betrokkenen al had geïnformeerd

over haar aftreden, is er geen poging
gedaan om nog te bemiddelen tussen de partijen. Als het regiobestuur
daarom gevraagd hadden, dan was
dat zeker gebeurd.” Ook het landelijk
bestuur laat weten dat er een aanbod
gedaan is om een en ander uit te spreken, maar dat het regionale bestuur
van district Horst aan de Maas hier
niet op in is gegaan. Het regiobestuur
zegt niets te weten over dit aanbod.
De lokale afdelingen laten weten
liever niet in te gaan op de problemen
die hebben gespeeld, omdat dit een
interne gelegenheid is.
Omdat het district Horst aan de
Maas momenteel geen regiobestuur
meer heeft, is er een romp-bestuur
geformeerd dat begeleid wordt door
het provinciebestuur. Alle geplande
activiteiten kunnen daarom gewoon
doorgaan.

Kermis in Sevenum
In Sevenum werd van zaterdag 30 mei tot dinsdag 2 juni kermis gevierd. Er stonden attracties en ’s
avonds was er livemuziek bij onder andere café Metieske en café Croes Moeke. Op het Marktplein
stonden verschillende attracties opgesteld. Voor de kleine kinderen was er onder andere een draaimolen en ze konden touwtje trekken en ballen vangen. De oudere jeugd kon een ritje in de botsauto’s of
de rups maken of het Lunapark bezoeken.

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

25-jarig priesterjubileum BEACH PARTY......
Deken De Graaf Woutering van het dekenaat Horst viert op zondag 14 juni zijn 25-jarig priesterjubileum. Dit doet
hij tijdens een plechtige hoogmis om 10.30 uur in de Lambertuskerk in Horst.

strand, ijs, drankjes, bikini’s badpakken, jurkjes...

Kom naar CLEOPATRA
passie voor lingerie...
...en kom in de sfeer
van de ZOMER!

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

Ook zo klaar met uw huidproblemen?

Huidzorg Horst

Last van huidproblemen, ongewenste
haargroei, oedeem of littekens?
Geef uw huidzorgen uit handen
en maak een afspraak met Wendy
of Evelien van Huidzorg Horst.

Kijk nu op www.huidzorghorst.nl

De deken werd in 1965
geboren in Roermond en volgde
van 1983 tot 1989 zijn studie aan
het grootseminarie Rolduc. In 1989
werd hij tot diaken-assistent gewijd
in Rolduc en benoemd in Horst. In
1990 werd hij tot priester gewijd in
Roermond en werd hij benoemd tot
kapelaan in Horst. In 2009 werd hij

benoemd tot deken van het dekenaat
Horst.
Naast deken van het dekenaat
Horst is hij pastoor van de parochies
Lambertus en Norbertus Horst, Oda
Melderslo, Hubertus Hegelsom, St. Jan
Evangelist Meterik, Josef America en
Barbara Griendtsveen.
Voorafgaand aan de viering

wordt de deken vanuit de dekenij
aan de Hoofdstraat in Horst door
Schutterij St. Lucia begeleid naar de
Lambertuskerk. Na afloop van de
viering wordt hij door de Koninklijke
Harmonie van Horst begeleid naar
’t Gasthoês. Tot 14.30 uur kan
iedereen hem hier feliciteren met zijn
jubileum. (Foto: archief)

VO OR AL UW

Wendy Kuunders Evelien Minten
06 - 42 15 30 23
06 - 34 94 84 19

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94

FS
TH U IS- & BEDRIJ

FEESTEN

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Ut is good zoë.

Gerard Matheus Vullings

Ik woj dát dit altiëd zuj blieve
Ik woj dát dit iewig zo bleef
Ut laeve in hemelse kleuren
Ut laeve dát heb ik zo leef

Vullings Gir

Thijs

echtgenoot van

Mia Vullings-Driessen
Melderslo, 6 juli 1924

Nijmegen, 27 mei 2015

Een goed mens, een levensgenieter, een maatje door dik en dun
heeft ons verlaten

Thijs Kleeven
echtgenoot van

America, ôs Moeke
Grubbenvorst, Gerda en Louis Beerkens-Vullings
Sef en Josefin
Mat en Suzan
Roos en Ronnie
Horst, Riet en Lou Verheijen-Vullings
Loes
Horst, Mia en Theo van den Bekerom-Vullings
Wendy en Marcel, Jesper, Nieke
Patrick en Patricia, Jenna, Evie
America, Henk en Tiny Vullings-Verhaegh
Melderslo, Jo en Leo Hekkenberg-Vullings
Els en Maarten
Ans en Jorrit
Waalwijk, Elly en Cees Jansen-Vullings
Jens
Castenray, Agny en Wim Classens-Vullings
Bo en Glenn
Sid
Grubbenvorst, Irene en Guido Nabben-Vullings
Emma
Thom
Luc

Truus Kleeven – Verberkt
Pap van
Marieke
Anneke & Allard
Teun & Danique
Loesje & Tom
Zoon van Nelly Kleeven
Hij overleed in de leeftijd van 57 jaar.
2 juni 2015
Hoofdstraat 27, 5961 EX Horst
Pap is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem
te nemen op donderdag 4 juni van 19.00 tot 20.00 uur.
We nemen afscheid van Thijs op zaterdag 6 juni om 11.00 uur
in ’t Gasthoes, Gasthuisstraat 25 te Horst.
Na afloop zullen wij pap als gezin naar het crematorium begeleiden.

De wermte van ow vriendschap…
de sfeer van de muziek…
de droefheid van de traone…
’t applaus van het publiek…

Sjees 5, 5966 TB America

Thijs,

Wij zijn voor het laatst met ôzze Pap samen geweest
op 1 juni in de St. Jozefkerk te America,
waarna wij hem begeleid hebben naar Crematorium
“Boschhuizen” te Oostrum-Venray.

Afgelopen week hebben wij afscheid genomen van

Ger Vullings
Jarenlang heeft hij de ponyruiters les gegeven en op zondag
ging hij altijd mee op concours. Het achttal commanderen
en de ruiters persoonlijk begeleiden. Vele jaren later kwam hij
nog trouw naar de concoursen, vaak om te jureren. Ook zorgde
hij wekelijks voor de correspondentie met de echo.
Samen met Mia heeft hij ervoor gezorgd dat de Paardenvrienden
uit America wekelijks met een mooi vaandel op de wedstrijden
kwamen. Vullings Gir, zoals wij hem noemden, blijft bij ons in
gedachten als een echt verenigingsman met hart voor de paarden,
waarbij we zijn fjorden niet mogen vergeten.
We wensen Mia en de hele familie heel veel sterkte!
Bestuur, leden en oudleden van de Paardenvrienden America

Weej goan ow ontzettend misse!
Thea en Paul, Petra en Theo
Ruud, Renee en Joris

Heel veel dank voor de hartverwarmende kaarten,
brieven en telefoontjes bij het onverwachte overlijden
van mijn man, pap en opa

Sjraar Janssen
Het heeft ons heel erg goed gedaan.
Trudi, Joyce, Maurice en Moos

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het overlijden van

Truus Hoeijmakers-Zanders
De zeswekendienst is op zaterdag 6 juni 2015 om 18.00 uur
in de St. Lambertuskerk in Horst.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Opruiming opruiming opruiming
Alle soorten hang-, perk- en kuipplanten tot wel 60% korting. Nu geraniums
hang € 0,50 perkplanten vanaf 12 stuks
voor € 1,00 surfinia’s nu € 0,50 hangplanten € 0,50.
Alle planten minimaal 40% korting.
Opruiming opruiming opruiming.
Pas op: nieuwe openingstijden:
ma t/m vr 9:00 t/m 17:00 zat 9:00
t/m 16:00. Kwekerij de Lifra Lorbaan
12A Veulen 06 14 21 76 97.
Oproep. Bij het ongeluk op de A73 bij
Horst waarbij een dode is gevallen,
zijn een telefoon en de huissleutels
kwijtgeraakt van de persoon die
verongelukt is. Graag even melden bij
Hallo.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Garageverkoop wegens verhuizing
naar een kleinere woning. Vrijdag
5 juni van 13.00 tot 16.00 uur, zaterdag
6 juni van 13.00 tot 15.00 uur.
Deken Creemersstraat 39 Horst.
Troubadour Math Craenmehr.
Ondanks dat ik nu kan zeggen dat ik
samen met Frans Bauer, Wolter Kroes,
Jan Smit, Roy Donders en Anita Meyer
enz. in een programma heb gestaan is
de prijs gewoon hetzelfde gebleven.
06 22 60 41 88.
Campers te huur. Voor de maand juli
hebben wij nog een mooie bus camper
beschikbaar. Camper verhuur De Witte.
Luc Boekestijn 06 43 47 63 39.
Perkplanten Hay Cox. De grootste
keuze aan klim-, hang-, kuip- en
terrasplanten. Nu met 25% korting.
Open: maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
398 29 22 / 06 54 30 69 64.
Te koop bbq pakket: bbq vlees
van onze scharrelvarkens. Pakket
voor 4 personen € 18.-. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80.
Gezocht poetshulp voor 1 ochtend
in de week in Broekhuizenvorst.
E-mail pwjvul@xs4all.nl
Voermansontbijt. Vaderdag 21-06-2015
extra Voermansontbijt 09.00-12.00 uur.
€ 19,50 pp. Herberg de Lindehoeve,
Horsterweg 51, Grubbenvorst.
Graag reserveren: T: 077 327 01 35
E: info@delindehoeve.info
S: www.herbergdelindehoeve.com
Elke dag verse asperges!
Elke dag de gehele dag geopend.
Ook geschilde asperges en soepasperges. Mts. van Lipzig. Zwarteplakweg 59
America tel. 464 14 29.
Te huur per 1 juli a.s. voor 1 persoon
mooie kamer met eigen kookgelegenheid 23 m2 in Sevenum. All in € 400.=
per maand. Voor info 06 46 26 07 30.
Te koop hooi, kleine pak à € 2,75.
V.d. Munckhof tel. 077 464 18 13.
Biodanza, dans van het leven.
Een uitnodiging tot de vreugde van
het leven, plezier van dansen.
Elke woensdag in ‘t Gasthoes in Horst.
Geef je op voor gratis kennismakingsles: www.biodanzainmotion.nl
tel. 06 40 13 08 04.
Smartphone- en tabletreparatie bij
Telefoonmaken.nl, gevestigd in de
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
Tel. 077 398 78 55. Meer info:
www.telefoonmaken.nl
Biljartruimte beschikbaar. Ruimte
v.v. alle comfort en meerdere tafels.
Geschikt voor competitie of recreatief biljarten. Nog div. dagdelen vrij.
Informeer naar de mogelijkheden
Tongerloseweg 2 Tel. 398 47 51
e-mail hvanrengs@home.nl
Gevraagd garage, opslagruimte
in de omgeving van Horst.
biancapeters@home.nl

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

HAN-MARK
ARENDSE
T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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HZPC: bouw nieuw zwembad in Horst
Als het aan zwemvereniging HZPC Horst ligt, wordt er een nieuw zwembad gebouwd aan de rand van Horst.
Een regiobad op het Floriadeterrein of een verbouwing van het huidige zwembad De Berkel ziet de vereniging
niet zitten.

HZPC zoekt de samenwerking met andere verenigingen,
zoals laatst met Tovri Kids voor de voorstelling De Kleine Zeemeermin (archieffoto)
In opdracht van gemeenten
Horst aan de Maas en Venlo is er een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
naar de komst van een regionaal
zwembad. Dit bad zou dan op het
voormalige Floriadeterrein komen. Uit
de resultaten van het onderzoek blijkt

dat er voor gemeente Horst aan de
Maas nogal wat haken en ogen aan
een regionaal zwembad zitten. De
bereikbaarheid van het zwembad is
bijvoorbeeld niet optimaal, zeker niet
voor fietsers. Daarnaast betekent dat
bij sluiting van zwembad De Berkel een

deel van de medewerkers haar baan
gaat verliezen. Ook is onduidelijk wat
er dan met de huidige sporthal moet
gebeuren. Volgens de gemeente zijn
er nog te veel onzekerheden bij een
regionaal zwembad. Zij heeft ook nog
twee andere scenario’s in gedachten:

investeren in zwembad De Berkel zodat
het nog een periode open kan blijven
of niet meer investeren zodat het uiteindelijk gesloten wordt en gebruikers
uit moeten wijken naar al bestaande,
particuliere voorzieningen.
HZPC Horst heeft nog een vierde
scenario in gedachten. “Onze wens is
een nieuw zwembad in Horst”, zegt
voorzitter Han Geurts. “Het huidige
zwembad voldoet eenvoudigweg niet.
Officieel mogen we hier niet wedstrijdzwemmen en ook voor het synchroonzwemmen hebben we dispensatie
van de KNZB (Koninklijke Nederlandse
Zwem Bond). Daarnaast zijn er geen
vaste tribunes, zodat we bijna geen
publiek kunnen ontvangen, is er te
weinig parkeergelegenheid en is de
temperatuur in de hal niet optimaal.”
De Horster zwemclub telt 400 leden,
waarvan er 350 actief zwemmen.
Geurts: “Van deze 400 komt 87 procent
uit Horst aan de Maas en 43 procent is
woonachtig in Horst. We bieden naast
wedstrijd- en synchroonzwemmen
ook waterpolo op hoog niveau. Veel
zwemmers uit de regio komen bij ons
trainen. We hebben een regiofunctie
en die willen we graag behouden.”
Het voormalige Floriadeterrein ligt
volgens Geurts te ver weg voor het
merendeel van de leden. “Zeker voor
de jeugd die met de fiets komt, maar
ook voor ouderen. Zij willen liever niet
ver rijden.”

Een precieze locatie voor een nieuw
zwembad heeft Geurts nog niet op
het oog, al zou de nog te ontwikkelen
sportzone in de Kasteelse Bossen
een goede optie kunnen zijn. “Zeker
gezien de samenwerking met andere
verenigingen die dan gevormd kunnen
worden. Tijdens de winterstop kunnen
de voetballers bijvoorbeeld bij ons
trainen, zodat ze toch in vorm blijven.”
Volgens Geurts is er behoefte aan een
eenvoudig 50 meterbad, dat door
middel van een keerwand gedeeld kan
worden in twee keer een 25 meterbad.
“Daarnaast kan er dan een kleiner
bad met verwarmd water komen voor
onder meer het G-zwemmen.” De wens
van HZPC staat haaks op die van het
actiecomité ’t Zwembad mot bliêve.
Zij pleiten voor behoud en renovatie
van De Berkel. “We zitten wel met het
comité rond de tafel, maar denken dat
nieuwbouw een betere en goedkopere
keuze is. Mocht de gemeente toch
kiezen voor een regionaal zwembad,
dan denk ik dat we veel leden gaan
verliezen. Daarbij vraag ik me wel
eens af: we hebben zeker veertig
voetbalvelden in Horst aan de Maas en
één zwembad. Waar gaat de discussie
dan over?”
De commissie Samenleving van
gemeente Horst aan de Maas vergadert op dinsdag 9 juni vanaf 20.00 uur
over het onderzoek naar het regionaal
zwembad.

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS MET TIJDELIJK EXTRA VOORDEEL!
ALLEEN IN JUNI

EEN
VAATWASSER
CADEAU!*
Bij aankoop
van een
keuken.

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE
STATIONSSTRAAT 67, T 0493-441111

SOMEREN
BOERENKAMPLAAN 143, T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

TILBURG
* Bij aankoop van een keuken.
Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Ad ve rtorial

Kom naar het clubhuis
van Martin Cuypers
al 50 jaar re
a
uw betrouwbt
specialis

Martin Cuypers BV is de afgelopen 40 jaar uitgegroeid tot een begrip in de regio voor alles voor kantoor.
Maar de van oorsprong kantoorvakhandel staat zeker niet stil. Het bedrijf viert met open dagen op zaterdag
13 en zondag 14 juni de officiële overgang naar het office inspiration center.

Handelstraat 9 Horst 077 - 397 86 00

www.munckhofservicecenter.nl

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

Bart Everaerts en Eric Arts voor het office inspiration center

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

r
Al mee ar
a
j
dan 21 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

“Martin Cuypers BV bestaat 40 jaar. Lange tijd was
onze naam synoniem aan ‘Alles voor kantoor’. Sinds 2012
zijn we verder gegaan als ‘office inspiration center’. Hier
ligt onze toekomst”, vertellen eigenaren Eric Arts en Bart
Everaerts uit Horst aan de Maas. “We bieden uiteraard nog
steeds kantoorartikelen, -machines en -meubilair, maar
met het inspiratiecentrum zetten we ook meer en meer in
op inspiratie en een kwalitatieve totaalinrichting.”
Martin Cuypers BV startte in 1975 als traditionele
kantoorvakhandel. Martin en Leonie Cuypers werkten
32 jaar lang aan de naam van het bedrijf, die voor velen
gelijk staat aan een kwaliteitskeurmerk. In 2007 namen de
huidige eigenaren, Eric Arts en Bart Everaerts, het bedrijf
over. Zij voerden een nieuwe huisstijl door en realiseerden
langs de A73 het office inspiration center. Vorig jaar
verkochten ze de laatste particuliere winkel in het centrum
van Venray, waardoor ze zich volledig konden focussen op
het office inspiration center. In de sfeervolle showroom ligt
de nadruk op concepten. Ook is er een luxe boardroom,
ergonomiestudio én ontwerpstudio gerealiseerd. Met de
opening van het ‘clubhuis’ voor de boeg is de transitie
compleet en is Martin Cuypers BV een bedrijf dat
adviseert en met kwalitatieve samenwerkingspartners
inrichtingsconcepten op maat creëert.

Anders werken
vraagt andere inrichting
Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Administratie Partners

“Flexwerken wordt steeds normaler. Mensen moeten
op hun werk vaker makkelijk overleggen, samenwerken
of zich juist even terugtrekken. Voor dat ‘anders werken’
is een andere kantooromgeving nodig dan de traditionele
inrichting”, zeggen de eigenaren. “Wij pleiten niet
alleen voor een mooie of moderne werkomgeving, onze

boodschap zit dieper. De omgeving speelt een grote rol
in je werk. En vergis je niet: veel mensen brengen het
grootste gedeelte van hun dag op het werk door.” In
de inrichtingsprojecten van Martin Cuypers BV staat de
mens centraal: de inrichting van een kantoor draagt bij
aan een gezonde, efficiënte en plezierige werkomgeving.
Een omgeving waar iedereen zich prettig voelt, heeft
voor zowel werkgevers als werknemers voordelen. “De
werknemer ervaart eerder een gevoel van waardering,
waarmee je betrokkenheid bij het bedrijf creëert”, zegt
Arts.
Martin Cuypers BV voegt daad bij het woord: onlangs
werd de laatste hand gelegd aan de inrichting van het
‘clubhuis’, zoals de vernieuwde kantoorruimte van hun
eigen bedrijf in de wandelgangen liefkozend wordt
genoemd. De ruimte heeft verschillende zones met
statafels, loungeplekken waar medewerkers kunnen
overleggen en een ontspanningszone met een keuken,
grote lunchtafel en een buitenterras. Het resultaat:
zintuigen die van alle kanten geprikkeld worden.
“Naast akoestiek en kleur, nemen we in de inrichting
ook geur en smaak mee. Zo kan een citrusgeurtje de
middagdip doorbreken”, vertelt Everaerts.

Ontspanning en inspiratie
Het clubhuis is een plek waar medewerkers van Martin
Cuypers BV kunnen werken én ontspannen, maar dient ook
ter inspiratie. Het wordt een plek waar geïnteresseerden
het belang van een goed ingerichte werkomgeving kunnen
ervaren en biedt daarnaast ruimte voor seminars of andere
kennissessies. Martin Cuypers BV wil daarmee één groot
netwerk van interieurarchitecten en andere vakexperts op
het gebied van kantoorinrichting creëren. “Wij willen werk
en ontspanning kwalitatief integreren op een manier die
voor alle bedrijven haalbaar is.” Bezoekers van het office
inspiration center kunnen zich dan ook verheugen op een
belevingstour waarbij de zintuigen geprikkeld worden.
Het clubhuis wordt vrijdag 12 juni officieel geopend
door de oprichters, Martin en Leonie Cuypers. Op zaterdag
13 en zondag 14 juni is iedereen welkom op de open
dagen van 10.00 tot 14.00 uur om het office inspiration
center én het clubhuis zelf te beleven.

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

Wij regelen het voor u!

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

Martin Cuypers BV
Keizersveld 65
5803 AP Venray
T 0478 55 18 00
www.martin-cuypers.nl
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Open dagen Flores in Terra
Kwekerij en groothandel Flores in Terra in Melderslo is van zaterdag
6 tot en met zondag 14 juni geopend voor publiek. Flores in Terra levert
uitsluitend aan de handel en tuincentra.
In de kassen van de kwekerij,
met een oppervlakte van 20.000

vierkante meter, zijn ruim honderd
verschillende soorten planten te

zien, die doorgaans niet in tuincentra
11assortiment
te vinden zijn. In het
09 mediterrane
zijn bijzondere exoten,
en kuipplanten, waarbij het accent
ligt op duurzame, groenblijvende
en koude planten. Tijdens de open

dagen is er ook aandacht voor
zogenoemde superfoods, zoals kaki,
granaatappels, vijgen en meer.

De kwekerij is tijdens deze dagen
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Flora Ferres ligt aan de Slooierweg.
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Onsterfelijke Gesprekken
Ben jij bekend met een rouwproces van partner, vriend(in),
familielid, of iemand die je erg na heeft gestaan? Waarschijnlijk wel.
Dan heb je wellicht ook ervaren dat hierover praten, vooral na verloop
van tijd, soms ongemakkelijk wordt.

Zalm gastspreker Vitelia
De algemene ledenvergadering van Vitelia vond maandag 1 juni in Horst plaats. Gastspreker tijdens
de vergadering was voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm. Hij ging tijdens de bijeenkomst in op
de kansen die de aantrekkende economie biedt. Locatie voor de vergadering was de in aanbouw zijnde
concept-store Vitelia, Passie voor tuin & dier, langs de A73 in Horst.

De oordelen van jezelf en je
omgeving (“het moet nu toch wel
eens over zijn”) creëren zo een
steeds hogere drempel om over
dood of het rouwproces te praten,
terwijl het soms zo fijn is of oplucht
om het er ‘gewoon’ eens over te
hebben. Zonder alle (voor)oordelen,
ook al is het 15 jaar of langer
geleden.
Na een eerste goed bezochte
avond in januari, organiseren
Wendel van Dooren van WeYoga
en Bob Noten Uitvaartbegeleiding
op woensdag 17 juni voor de
tweede maal deze bijzondere
avond genaamd Onsterfelijke
Gesprekken. Een avond waarin
iedereen zijn of haar eigen verhaal

kan en mag doen, maar alleen
luisteren mag natuurlijk ook. Het is
géén rouwverwerkingstherapie of
informatieavond door derden. Het
is een avond om eens met anderen
je verhaal te delen onder het genot
van een kopje koffie of thee.
De avond vindt plaats op
woensdag 17 juni in De Baersdonck,
Kloosterstraat 76 te Grubbenvorst en
duurt van 19.30 tot 22.00 uur.
De entree is gratis. Zijn er nog
vragen of wil je je inschrijven voor
deze avond, dan kan dat bij info@
bobnoten.nl of info@weyoga.nl of
via 06 13 60 40 41. Op Facebook is
er nog meer informatie over deze
avond te vinden onder de naam
Onsterfelijke Gesprekken.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Geen zorgtoeslag door
een te hoog vermogen
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Enige jaren geleden is voor de zorgtoeslag een zogenaamde vermogenstoets ingevoerd. Deze toets houdt in dat als het belastbare box 3
vermogen in de inkomstenbelasting meer bedraagt dan 82.093,00 euro u
niet meer in aanmerking komt voor zorgtoeslag. In box 3 wordt uw belegd
vermogen belast, bijvoorbeeld bank- en spaartegoeden, een tweede
woning of cultuurgrond. De woning waarin u zelf woont, valt niet onder
het vermogen in box 3.
Voor de grens van 82.093 euro
mag rekening worden gehouden
met de vrijstellingen in box 3.
De belangrijkste vrijstelling is het
zogenaamde heffingsvrije vermogen, 21.330 euro per persoon (2015)
en 42.660 euro als u een fiscale
partner heeft. Het toetsvermogen
wordt op deze wijze dus verhoogd
tot ruim 120.000 euro.
Een andere belangrijke vrijstelling is de ouderentoeslag. Hoewel
de naam anders doet vermoeden
gaat het hier niet om een toeslag
maar om een extra vrijstelling van
(maximaal) 28.236 euro per persoon
een inkomen van maximaal 14.431
euro. De vrijstelling is speciaal
bedoeld voor gepensioneerden met
alleen AOW en een klein pensioentje
die hun vermogen in feite gebrui-

ken om hun inkomen aan te vullen.
De ouderentoeslag telt ook mee
voor het toetsvermogen zorgtoeslag,
dat daarmee kan oplopen tot bijna
200.000 euro.
Bij de begrotingsvoorstellen
voor 2015 is aangekondigd dat de
ouderentoeslag per 2016 komt te
vervallen. De rijkere ouderen met een
laag inkomen gaan daardoor meer
belasting betalen over hun vermogen.
Het fiscale nadeel kan oplopen tot
677,00 euro per echtpaar. Daarnaast
echter kan ook de zorgtoeslag in
gevaar komen. Het toetsvermogen
voor de zorgtoeslag daalt immers
ook. Dit kan nog een extra nadeel
opleveren van 1.791 euro (maximum
zorgtoeslag 2015).
Het loont de moeite nog eens
kritisch te kijken naar uw verwachte

vermogen per 1 januari 2016.
Mocht u door het wegvallen van
de ouderentoeslag boven het
toetsvermogen voor de zorgtoeslag
uitkomen dan is het wellicht
verstandig om voor het einde van
het jaar maatregelen te nemen,
bijvoorbeeld door het doen van
een schenking. Dat kan eventueel
ook op papier zijn. Aan de vooren nadelen van een papieren
schenking zal ik in een toekomstige
bijdrage aandacht besteden.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Wij zoeken jou!
ReintjesAdvies behartigt met een team van
18 medewerkers de belastingtechnische,
administratieve en bedrijfseconomische zaken van
ongeveer 800 ondernemers en particulieren.
Onze kenmerken: geen strakke-pakken-mentaliteit/
laagdrempelig/betaalbaar/klant- en inhoudsgericht.
In verband met toenemende werkzaamheden zijn
wij op zoek naar een in ons vakgebied

Goed opgeleide en ervaren
collega op hbo-niveau
Uw sollicitatie met CV kunt u richten aan André
of Leo Reintjes, welke u eveneens telefonisch over
de functie kunnen informeren. Meer informatie
over ons bedrijf vindt u op onze website.

Leunseweg 53, Venray | T 0478 550474
www.reintjesadvies.nl

Nieuws
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Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

VAN RABOBANK HORST VENRAY

LET THE BATTLE BEGIN!

WEEK VAN DE VERENIGING
EN STICHTING

Maandag 18 mei was het zover: 28 teams, verspreid over 22 basisscholen uit de omgeving van Horst en Venray
gingen de strijd met elkaar aan tijdens de landelijke Rabobank BankBattle!
Rabobank Bankbattle
De BankBattle is dé internetquiz van de Rabobank voor
bovenbouw leerlingen van de basisschool. In een twee uur
durende race tegen de klok gaan de deelnemende basisscholen
de strijd met elkaar aan. De winnende klas gaat een middag naar
de bioscoop!

Kraak de code
Een goede voorbereiding is het halve werk. Tactiek, strategie en
samenspel is erg belangrijk. Medewerkers van Rabobank Horst
Venray brachten maandagmorgen een bezoek aan alle scholen
om de leerlingen heel veel succes te wensen en te trakteren
op een heerlijke slagroomtaart. Exact om half tien gingen
de deelnemende scholen van start met het uitvoeren van
praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen.
De vragen staan in het teken van schoolvakken, muziek,
computers, techniek, radio, televisie en internet. Het harde
werken resulteert in een geheime BankBattleCode die de
leerlingen opslaan in de digitale BankBattleKluis.
En de winnaars zijn…
De deelnemende teams zijn onderverdeeld in vier clusters.
De school die per cluster de geheime code het snelste kraakt
is de winnaar! De vier winnende scholen krijgen als prijs een
bioscoopbezoek met de hele klas. De winnaars zijn:
1 Basisschool De Toverbal uit Venray
2 Basisschool St. Anna uit Blitterswijck
3 Team 1 van De Doolgaard uit Horst
4 Basisschool De Dobbelsteen uit Sevenum.

Het winnende team 1 van De Doolgaard uit Horst.

Op dinsdagochtend 20 mei bezochten 2 jongerenadviseurs de
winnende scholen om de prijs te overhandigen. Rabobank Horst
Venray wenst de winnaars veel plezier in de bioscoop!

Marcia Adams: Zakenvrouw Noord-Limburg 2015!
Marcia Adams, Directeur Dichterbij, won tijdens een avondvullend programma in de Mèrthal in Horst de award voor
‘Zakenvrouw Noord-Limburg 2015’.
Een onafhankelijke jury heeft bij het kiezen van de winnaar gelet
op eigenschappen als visie, innovatie, doorzettingsvermogen
en leidinggevende capaciteiten. Ook moest aan enkele financiele criteria voldaan worden. De winnares wordt gezien als een
inspirerend voorbeeld voor anderen.

De andere twee finalisten waren:
Vera Dings - Office Manager AgroLingua en AGRAR-Übersetzer
uit Venlo en Kiki Jaspers - Eigenaar Fotografie Kiki uit Venray.

Per 1 juli 2015 gaat het huidige
verenigingsvoordeel over naar de nieuwe kortingsregeling voor verenigingen en stichtingen.
De nieuwe kortingsregeling is transparanter,
van toepassing op alle transacties en voor alle
verenigingen en stichtingen gelijk. Wij denken
graag met u mee over de mogelijkheden voor
een efficiënte inrichting van uw betalingsverkeer om te profiteren van de voordelen.
Daarom hebben wij van 15 t/m 19 juni de
‘Week van de vereniging en stichting’.
In deze week organiseren wij verschillende
bijeenkomsten waarvoor u zich kunt
aanmelden én waarin u vragen kunt stellen.
Wij nodigen u van harte uit om één van deze
bijeenkomsten bij te wonen. Aanmelden kan
via www.rabobank.nl/horstvenray
Heeft u vooraf al vragen over deze week?
Bel naar (077) 389 85 00 of stuur een e-mail
naar bedrijven@horstvenray.rabobank.nl.
Onze collega’s van de afdeling Bedrijven
staan u graag te woord.

STORING GELDAUTOMAAT
SEVENUM
De geldautomaat in Sevenum was de afgelopen week buiten gebruik door een technische
storing. Het moment kon niet slechter in
verband met de Kermis in Sevenum. Wij zijn
blij dat een aantal ondernemers actief hebben
meegedacht over hoe we de overlast zoveel
mogelijk konden beperken. Rabobank Horst
Venray heeft verder alles in het werk gesteld
om het probleem snel op te lossen, maar helaas is dat niet gelukt. Wellicht heeft u daar last
van ondervonden. Wij bieden daarvoor onze
oprechte excuses aan.

Werken bij
Rabobank
Horst Venray
Word jij de Rabobank? De Rabobank
is een werkgever die je de kans geeft
je ambities te realiseren. En waar je
het gevoel hebt thuis te zijn. Dat is de
werkgever die wij willen zijn. En dat lukt.
Niet voor niets behaalt de Rabobank
steeds een top tien-plek in het jaarlijkse
onderzoek van Intermediair naar de
Beste Werkgevers van Nederland.

Zonder
afspraak
binnenlopen

voor antwoord
op je
woonvragen.

Rabobank Hypotheek Inloopspreekuur
Rabobank Hypotheek Inloopspreekuur

In de zomermaanden ben je elke 1e zaterdag van de maand welkom. Onze adviseurs

beantwoorden vragen, berekenen maandlasten en helpen je jouw hypotheekdossier
aan te maken. Zodat je meer zekerheid hebt over je mogelijkheden.

Iedere
1e zaterdag van de maand
geopend
van 10
13 uur
In de
zomermaanden
ben
je elke
1etotzaterdag
van de maand
welkom.
Onze
adviseurs
beantwoorden
vragen,
berekenen
Een aandeel in elkaar
maandlasten en helpen je jouw hypotheekdossier aan te
maken. Zodat je meer zekerheid hebt over je mogelijkheden.
Iedere 1e zaterdag van de maand geopend van 10 tot 13 uur

Rabobank Horst Venray zoekt:
• Trainees Particulieren en Bedrijven
• Manager Groot Zakelijk
• Financieringsspecialist
Interesse?
Kijk op onze website bij
‘Werken bij Rabobank Horst Venray’.

Ontdek de
vorm die bij
jou past

en beleg
met een
gerust hart.

Doe dede
Rabo Beleggerstest
Doe
Rabo Beleggerstest

Beleggen. Je wilt wel, maar het is ook spannend. Dus hoe begin je? Met de Rabo
Beleggerstest. Dat is een online test waarmee je gemakkelijk de beleggersvorm
vindt die bij je past. Zo kan iedereen met een gerust hart beleggen.

Beleggen.
Je wilt wel, maar het is ook spannend. Dus hoe
Kijk op rabobank.nl/beleggerstest
begin je? Met de Rabo Beleggerstest. Dat is een online test
Een aandeel in elkaar
waarmee je gemakkelijk de beleggersvorm vindt die bij je
past. Zo kan iedereen met een gerust hart beleggen.
Kijk op rabobank.nl/beleggerstest
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GEPLUKT Henriëtte Thijssen

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

woonkamer zelf aangekleed. “Als ik
iets moois zie dan probeer ik ’t zelf
thuis ook uit. Ik volg daar geen cursus
voor, maar vind het gewoon leuk om
zelf iets te proberen. Nu ben ik bezig
met sieraden maken. Daar steek ik
ook veel vrije tijd in. Ik hoef me geen
moment te vervelen, want ik zie toch
altijd wel weer nieuwe ideeën. En dat
is leuk, want eigenlijk ben ik van alle
markten wel thuis.”

Ik heb het roer
omgegooid

Creatief, spontaan, open, zorgzaam en een echt ‘mensen-mens’. Het liefst cijfert ze zichzelf weg voor anderen.
Ze is communicatief en soms ‘te goed’ voor de medemens. Tijdens haar werk als pedicure vergeet ze naar eigen
zeggen wel eens zakelijk te zijn. Door vrienden, familie en andere bekenden wordt ze Yet genoemd. Deze week
wordt Henriëtte Thijssen (45) uit Sevenum geplukt.
plannen gehad om naar Kronenberg te
Yet, zoals de meesten haar zullen
verhuizen, maar we kregen ons huidige
kennen, komt oorspronkelijk uit Horst,
huis niet op tijd verkocht, dus zitten
maar woont al jaren in Sevenum.
we hier nog. Nu zijn we er wel uit. Wij
“Eigenlijk ben ik een Dreumel, maar
blijven gewoon lekker in Sevenum.”
ik voel me een Ezel. Ik ben nog naar
basisschool De Weisterbeek in Horst
gegaan, maar kwam op latere leeftijd bij
de Gats in Sevenum mijn huidige man
Andre (45) tegen. Hij was m’n eerste
echte vriendje en nu zijn we al 21 jaar
Als je even bij haar thuis rond kijkt,
gelukkig getrouwd. We hebben nog
hoef je niet lang na te denken voordat

je weet wat haar hobby’s zijn. Ze heeft
de lampenkap versierd met foto’s van
haar drie honden en een paspop in de

Als ze niet hoeft te werken als
pedicure, is Yet druk in de weer met
haar jongens Yorn (15) en Kay (18),
met haar parkiet Scooby en haar
drie honden Misty, Keyusa en King.
De familievrouw gaat graag met de
jongens ijs eten bij Lo Solé en als het
even kan, wandelt ze regelmatig met
de honden door de bossen tegenover
Toverland. Haar parkiet vliegt vrij in
huis rond. “Net als bij m’n ouders
vroeger, daar hadden we een blauwe.
Toen we hier kwamen wonen, heb ik
gelijk aangegeven dat ik een parkiet
wilde die ook vrij rond kon vliegen.
De jongens hebben deze gegeven”,
lacht ze.
Yet heeft altijd in de zorg gewerkt,
maar net na de eeuwenwisseling heeft
ze het roer omgegooid. Ze is haar eigen
pedicuresalon begonnen en is nu al
een aantal jaar ambulant pedicure.
“Ik vind het leuk om voor mensen te
zorgen. Toen ik nog in de zorg werkte,
zag ik hoe moeilijk het was voor de

zorgbehoevenden om de mantelzorger
te vragen om ze bijvoorbeeld naar de
pedicure te brengen. Nu kom ik naar de
mensen toe en maken we een gezellig
praatje. Daarmee vergeet ik soms de
tijd. Ik vind het fijn om er voor mensen
te zijn en te zorgen dat ze geen pijn
meer hebben”, legt ze uit.
Veel vrienden en bekenden van
Yet wonen dichtbij haar. “We hebben
een supertoffe straat en mijn vroegere
schoolvriendin is getrouwd met de
vriend van mijn man. Ik hoef eigenlijk
nooit ver weg te gaan voor gezelligheid, al zou ik graag nog een keer
in m’n leven naar Zuid-Afrika willen.
M’n nichten runnen daar drie of vier
hotels. En mijn ouders zijn er ooit
geweest. Ik zou graag nog eens op de
plekken komen waar m’n ouders ook
zijn geweest. Dat lijkt me fantastisch,
maar ik kan de honden niet zolang
missen. ”

Droom
van een varkentje
De honden zijn echt alles voor
Yet. “Voor de honden heb ik echt alles
over. We hebben hier buiten in onze
tuin ook een bed neergezet voor de
honden. Dat hebben we omgebouwd.
Daar kunnen ze dan lekker in liggen.”
Naast de honden droomt Yet nog
altijd van een klein varkentje in huis.
“Zo’n varkentje zoals bij de tv-serie
Divorce. Dat lijkt me geweldig”, zegt ze.
Haar man en kinderen protesteren al op
de achtergrond. “Waarschijnlijk blijft dat
een droom.”

Ik hoef me niet te
vervelen

PUZZEL

alles voor tuin en moestuin

wintervanaf half juni ip
lanten
groente- en pre

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Leibomen 3,5 m hoog € 39,95
Super grote perkplanten € 1,25
Cash-and-carry voor consument en bedrijf
zie voor nog meer lage prijzen:

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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opinie

Wat
zeg je?
Onlangs werd de jaarlijkse misdaadmeter
van het Algemeen Dagblad gepubliceerd.
Daaruit blijkt dat het aantal aangiftes in Horst
aan de Maas in 2014 is gedaald, ten opzichte
van 2013. Bijna drie kwart van de inwoners
van Horst aan de Maas, 72 procent, doet altijd
aangifte van een misdaad. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Diefstal van een fiets, ruitje ingetikt van de
auto of het schuurtje opengebroken. Slachtoffer
worden van een misdaad is nooit leuk. De politie
raadt mensen aan altijd aangifte te doen. Iets
meer dan de helft van het aantal inwoners heeft
wel eens aangifte gedaan. Er wordt vooral aangifte gedaan van diefstal, inbraak en vernieling.
Er zijn ook mensen die zich bij de politie hebben
gemeld toen zij bedreigd of zelfs gestalkt werden.

04
06

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘De dader moet worden
bestraft’
Nee
9%
Neutraal
18%

Ja
72%

Ik doe altijd aangifte

voor de politie”, zegt deze inwoner. “Als mijn fiets
“Aangifte doen, is de enige manier om inzicht te
is gestolen, doe ik niet altijd aangifte. Ik heb het
geven en te verkrijgen in dit soort criminaliteit”,
idee dat dit dan op de grote stapel terecht komt.”
meent iemand. “Als iedereen aangifte doet van
Er zijn echter ook
iedere diefstal, inbraak
mensen die het lastig vinenzovoort dan krijg je
‘Anders wordt het niet
den en te veel tijd vinden
het perfecte overzicht.”
geregistreerd’
kosten om via internet
Wie aangifte doet, hoopt
aangifte te doen. “Ik kan
vooral dat daarmee de
‘Dit is een sociale plicht’
de politie niet persoondader wordt opgespoord.
lijk benaderen, aangifte
Daarbij is het ook nodig
‘Het haalt niets uit’
moet steeds vaker digitaal
voor de verzekering.
worden gedaan. Dat is te
Sommigen zien het
omslachtig”, vindt een ander.
ook als hun burgerplicht. “Ik doe altijd aangifte,
omdat misdaad nooit mag worden getolereerd.”
Er is ook een deel dat geen aangifte doet. De
Voor meer resultaten of aanmelden
veelgehoorde opmerking hierbij is: ‘er gebeurt
voor de volgende enquête, kijk op
toch niets mee.’ “Ik heb het idee dat zaken als
www.tiphorstaandemaas.nl
kleine vernielingen en diefstal geen prioriteit zijn
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

Ook uw organisatie kan gebruik maken van het lezerspanel van Tip Horst aan de Maas! Neem daarvoor contact op met Marianne Pirlo
marianne.pirlo@kempen-media.nl

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Hof van Kronenberg

anco lifestyle centre

Huis van de Streek

Beej Mooren

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

Boerderijwinkel Lenders

My-LifeSlim

Bootcamp Power

Pearle Opticiëns Horst

Camps Optiek

Praktijk Ik Leer

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Staatsie 1866

Duet Kappers

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eetcafé ’t Dörp

Toffedag.nl

Eethuis BRaM

TVI Computers

FotoID

Ut Snoephuuske

Het LoopCentrum

VARG Outdoor & Travel

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
Veemarkt 7a, Horst
Stationsstraat 137, Hegelsom

Kronenbergweg 19, Kronenberg
Steenstraat 2, Horst
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Maasbreeseweg 1, Sevenum
Americaanseweg 8, Horst

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Meterikseweg 84, Horst

Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst

e
tweenso
seiz upes
co or
vo 5
9
,
9
€

www.toffedag.nl
Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

Het Maashotel

Veerweg 11, Broekhuizen

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

opinie 13

04
06
Bespreking Poll week 21

Horst aan de Maas is veilig
Een ruime meerderheid, 70 procent van de stemmers, vindt Horst aan
de Maas veilig. Zij reageren daarmee op de poll van twee weken geleden na
aanleiding van de Misdaadmeter die het AD onlangs publiceerde. Uit cijfers
blijkt dat het aantal aangiftes in Horst aan de Maas vorig jaar met ongeveer
honderd is gedaald. Er wordt onder andere minder vaak aangifte gedaan van
woninginbraak en zakkenrollen. Zij vinden dat je daaruit wel mag concluderen
dat Horst aan de Maas veilig is.

De overige 30 procent ziet dit anders. Niet iedereen doet aangifte als
bijvoorbeeld zijn fiets gestolen is of een struik in de voortuin vernield.
Zij vinden dat je een gevoel van veiligheid niet kunt meten aan het aantal
aangiftes dat wordt gedaan. Hoe veilig iemand zich voelt is persoonlijk en niet
uit te drukken in cijfers. Een veilige woonomgeving wordt niet alleen bepaald
door het aantal misdaden dat er wordt gepleegd. Dit is van veel meer factoren
afhankelijk.

Brievenbus wordt niet gemist
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaf op dinsdag 26 mei toestemming om ruim 10.000 van de 19.000 oranje brievenbussen van Post NL weg
te halen. De overgebleven brievenbussen worden op centrale plaatsen gezet.
Welke brievenbussen er in Horst aan de Maas gaan verdwijnen is nog niet bekend
Terecht, want tegenwoordig wordt er bijna geen papieren post meer
verstuurd. Alles gaat via e-mail, dus Post NL moet ook met de tijd meegaan.
Post NL wil op deze manier geld besparen, want minder brievenbussen betekent

ook minder personeel, tijd en onderhoudskosten.
Aan de andere kant zijn met name ouderen de dupe van deze maatregel.
Zij versturen nog vaker kaarten en papieren post en moeten nu waarschijnlijk
verder lopen tot ze de eerste brievenbus aantreffen. Ook zal voor veel mensen de
motivatie om nog een (kerst)kaart te versturen verdwijnen, als zij lang moeten
lopen of fietsen om bij een brievenbus te komen.
De brievenbus wordt niet gemist. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 22) > Verbod op bellen en fietsen is terecht > eens 68% oneens 32%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. 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. 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

Meerlosebaan
Naar aanleiding van het artikel Geen vrachtverkeer door Lottum, wil ik
het volgende melden. Er rijdt al veel verkeer en ook vrachtverkeer over de
Meerlosebaan.

EEN ZONNIGE BESTEMMING

VOOR UW VAKANTIEGELD
Vakantiegeld binnen?
Profiteer het hele jaar
van de zon!
Investeer uw vakantiegeld
in zonnepanelen en u heeft
er jaren plezier van. Uw
woonlasten zijn blijvend
lager en het is ook nog goed
voor het milieu. Profiteer
daarom nu van de actie van
LimburgZon*.

Zonnepaneel-spreekuren
Bezoek een van de zonnepaneelspreekuren op 10 juni in Venlo,
Horst aan de Maas en Peel
en Maas. Onze specialisten
berekenen nauwkeurig aan de
hand van uw dak hoeveel u kunt
besparen met zonnepanelen.
Kijk voor alle informatie op
www.limburg-zon.nl.
* Deze actie geldt alleen voor
inwoners van Venlo, Horst aan de
Maas en Peel en Maas.

Ze zijn er weer!

Heerlijk verse
blauwe bessen

in onze gekoelde verkoopautomaat!
Schrijnwerkers Blueberries B.V.
Horsterweg 86, Grubbenvorst

Als fietser moet je in drogere
perioden helemaal niet meer over de
Meerlosebaan fietsen vanwege de
stof die je moet inademen als er weer
zo’n gevaarte langs komt. Ik ben niet
de enige die hierover klaagt, ik sla dit

toeristisch fietspad in de drogere perioden graag over, dus weg verharden
is prima uitgangspunt.
Jac Derks,
Grubbenvorst

kris
kras!
Trots
In Kronenberg werd
afgelopen weekend de Paul
Verhaegh Penalty Bokaal
gehouden. Ik heb geen idee of
Paul Verhaegh wel echt zo’n
penalty-koning is, maar hij
komt oorspronkelijk uit
Kronenberg dus logisch dat de
voetbalclub van Kronenberg
iedere kans aangrijpt om dit
even te benadrukken.
Die dorpse trots, dat vind ik
stiekem wel leuk. Want als Paul
Verhaegh of Dirk Marcellis succes
heeft met het Nederlands elftal,
dan hebben eigenlijk heel
Kronenberg en Horst succes. Wat
zeg ik? Heel Horst aan de Maas!
En dat was alleen nog maar
voetbal, Horst aan de Maas
bracht natuurlijk ook fietshelden
(Wout Poels), zwemhelden
(Mark Veens) en volleybalhelden
(Nico Freriks) voort. Voor onze
serie Uit Horst aan de Maas
gingen we op zoek naar
ex-inwoners van onze gemeente,
die op het moment op een
andere plek succesvol zijn.
En dan kom je er eigenlijk pas
achter wat er allemaal mogelijk
is. Musicalsterren, topkoks,
documentairemakers,
deelnemers aan het Eurovisie
Songfestival, niets is te gek voor
Horst aan de Maas en daar
mogen we best een beetje trots
op zijn.
Vroeger ergerde ik me nog
wel eens aan al die dorpse trots.
Waarom zou ik meer mee
moeten leven met iemand die ik
toch niet ken, omdat deze
toevallig uit Horst komt en niet
uit Zoetermeer? Tegenwoordig,
juist nu ik zelf niet meer in Horst
woon, vind ik het wel weer leuk.
En ik betrap mezelf er vaak
genoeg op dat ik, als ik
bijvoorbeeld Rowwen Hèze op
de radio hoor of Twan Huys op
televisie zie, heel graag tegen
iedereen wil zeggen: ‘Die komt
uit Horst aan de Maas, daar kom
ik ook vandaan!’. Jammer
genoeg is bijna nooit iemand
echt onder de indruk, want daar
moet je dan toch weer voor uit
Horst aan de Maas komen.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
04 juni 2015

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie
Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag 9 juni
2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas. De
vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website.
Op de agenda staat onder andere het “Haalbaarheidsonderzoek regionaal zwembad”.
Er wordt een toelichting gegeven op de stand
van zaken van het proces.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 23 juni 2015 besproken.
Voor deze commissie komt daarvoor in aanmerking:

(Agendapunt 12) Voorstel tot het benoemen van
de leden van de werkgeverscommissie uit de
raad.
Ook hier kunt u inspreken op de raadsvoorstellen.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom !

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag 10
juni 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas. De
vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website.
Op de agenda staat onder andere “Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied.”
Door middel van casuïstiek is de commissie
13 mei meegenomen in de materie en is input
opgehaald. Op verzoek van de commissie wordt
dit onderwerp nogmaals aan de orde gesteld.
Voorts worden de voorstellen van de raadsvergadering van 23 juni 2015 besproken.
Voor deze commissie komen daarvoor in aanmerking:
• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het
bestemmingsplan Klaver 6A (agendapunt 5)
• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van
het bestemmingsplan Veestraat 8 Meerlo
(agendapunt 6)
• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van
het bestemmingsplan Vrouwboomweg 20
Horst (agendapunt 7)
• Voorstel tot het vaststellen van de evaluatie
van de Integrale Structuurvisie Horst aan de

Maas (agendapunt 8)
• Voorstel tot het vast stellen van de beleidsvisie windmolens Horst aan de Maas 2015
(agendapunt 9)
• Voorstel tot het kennisnamen van het integratieproces NV DCGV – BV Trade Port Noord
met bijbehorende ontwerp-statuten (agendapunt 10)
• Voorstel tot het vaststellen van de 4e herziening van het Exploitatieplan De Afhang
(agendapunt 11)
Ook hier kunt u inspreken op de raadsvoorstellen.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Resultaat laatste burgerpanel
De meeste mensen in Horst aan de Maas doen hun boodschappen op een afstand van minder
dan drie kilometer. Dat blijkt uit de laatste raadpleging van het burgerpanel die in mei plaatsvond. Hieruit blijkt bijvoorbeeld ook dat iets meer dan de helft van de inwoners het prettig vindt
dat supermarkten voortaan ook op zondag open zijn.
Goede respons
Het burgerpanel van Horst aan de Maas ging in
2012 van start. In mei vond de vijfde raadpleging
plaats. Het burgerpanel bestaat uit 1.750 inwoners van Horst aan de Maas. Ruim 65% van de
panelleden beantwoordde vragen over vervoer
en mobiliteit, de kalendergids en de winkelopenstelling op zondag.
Uitkomsten
De belangrijkste uitkomsten op een rijtje:
• Vervoer en mobiliteit
Voor een kwart van de inwoners is de
afstand erg bepalend voor de keuze waar ze
boodschappen doen. Bijna de helft van de
inwoners (45%) is lid van een sportvereniging.
De meerderheid (61%) bezoekt hiervoor een
sportaccommodatie minder dan drie kilometer
van huis. Voor bijna een kwart van de inwo-

Brainstormsessie ‘Accommodaties’
met en door inwoners
Het is noodzakelijk om na te denken over de toekomst van accommodaties voor sport,
spel, onderwijs en ontmoeting in Horst aan de Maas. Denkt u ook mee?
Verenigingen zien hun leden- en vrijwilligersaantal teruglopen, accommodaties kampen
met een lage bezetting of leegstand en
onderhoudskosten nemen toe. Met een vernieuwende methode gaat de gemeente vanaf
het eerste begin intensief samenwerken met
alle betrokkenen. Op zaterdag 27 juni vindt de
aftrap plaats in de vorm van een brainstormsessie, met en door inwoners.
Om de tafel
Tijdens de brainstormsessie zitten inwoners,
ondernemers, verenigingen en instellingen uit
de hele gemeente met elkaar om de tafel.
De invulling van de dag zal bestaan uit verschillende gespreksrondes met veel interactie. Hoe zien Horst aan de Maas en haar
dorpen er over tien à vijftien jaar uit? En wat
voor soort voorzieningen passen daarbij?
Hoe komen de partijen gezamenlijk tot
optimale, betaalbare voorzieningen voor
sport, spel, onderwijs en ontmoeting? De dag
is zo opgezet dat elke mening meetelt. De
voorbereidingen voor de brainstormsessie
liggen voor een groot deel in handen van een
ontwerpteam.
In dit team zit een tiental mensen uit Horst
aan de Maas, dat samen een afspiegeling
vormt van alle betrokkenen. Vanaf het begin
van april werken de leden toe naar de bijeenkomst op 27 juni.

• Winkelopenstelling op zondag
Iets meer dan de helft van de inwoners (54%)
vindt het prettig dat een aantal supermarkten
in Horst aan de Maas ook op zondag geopend
is.
Op www.horstaandemaas.nl is de volledige rapportage te lezen van de vijfde raadpleging van
het burgerpanel.

Uitnodiging aan besturen
Betrokken verenigingen, stichtingen, instellingen en organisaties uit Horst aan de Maas
hebben onlangs een uitnodiging voor de
brainstormsessie ‘Accommodaties’ ontvangen. Als besturen (onverhoopt) geen brief
hebben gekregen, dan kunnen zij telefonisch
contact opnemen met Gemeente Horst aan
de Maas via 077 - 477 97 77.

Verkoop Kasteelboerderij rond
De verkoop van de Kasteelboerderij door de
gemeente aan de gebroeders Janssen uit
Horst is afgerond.
Hierdoor ontstaan mogelijkheden in de
Kasteelse Bossen voor nieuwe initiatieven die

de aantrekkelijkheid van het gebied
vergroten.
Kijk op www.horstaandemaas.nl voor een
uitgebreide toelichting op de nieuwe ontwikkelingen.

Bekendmakingen

ners (24%) is de afstand naar de sportaccommodatie erg belangrijk voor de keuze van een
sportclub voor hun kind.
• Kalendergids
De weekkalender wordt gemiddeld 90 keer
per jaar gebruikt. De gemeentegids gemiddeld
17 keer. De waardering voor weekkalender en
de gemeentegids is gedaald ten opzichte van
de vorige meting in 2012.

‘Samen aanmelden’
De brainstormsessie is van 10:00 uur tot
16:00 uur in de aula van het Dendron College
in Horst. Iedereen die hieraan wil deelnemen,
kan zich tot en met 14 juni aanmelden via de
button ‘Samen aanmelden’ op www.horstaandemaas.nl. Deelname is afhankelijk van het
totale aantal ontvangen aanmeldingen.
Er is plaats voor maximaal 300 personen en
er wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van alle betrokken partijen en dorpen.
Zo spoedig mogelijk na de inschrijftermijn
ontvangt iedereen deﬁnitief bericht over de
mogelijke deelname. Zaterdag 27 juni is de
eerste bijeenkomst over dit thema. Het vormt
de aftrap van deze samenwerking in Horst
aan de Maas. Stapsgewijs wordt er gewerkt
aan een gezamenlijke visie voor de (toekomstige) accommodaties in de gemeente.
In het najaar vindt de vertaling hiervan naar
de verschillende dorpen plaats.

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplagen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op
het volgende.
America
Hofweg 23
Griendtsveenseweg 9
Dorperpeelweg 9
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Horst aan de Maas
Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs Horst aan de Maas 2015 en Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Horst aan de Maas 2015 vastgesteld
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RAADSFEITEN
EDITIE 04 JUNI 2015

MJOP
Bij de behandeling van het Meerjarig Onderhoudsplan voor gebouwd vastgoed gemeente
Horst aan de Maas merkt Jos Gubbels (D66) op dat hij niet de gevraagde informatie heeft
ontvangen om tot een duidelijk standpunt te komen. Wel is hij positief over de instrumenten,
die worden ingezet om het MJOP uit te voeren. Hij verwacht van de wethouder alsnog de
informatie te ontvangen, waar hij als raadslid recht op heeft.

Het debat
over het
MJOP moest
worden
geschorst
om te
overleggen
met welk
besluit alle
partijen het
eens konden
worden
Ook Thijs Lenssen is blij met de middelen,
waarmee de kosten van het onderhoud van
de panden worden vastgesteld. Wel heeft hij
moeite met de totstandkoming van het MJOP. De
cijfers zijn wat de SP betreft niet duidelijk en ook
hij heeft nog niet het antwoord op alle vragen
gekregen. Hij wil vooral weten welke reserveringen de verenigingen zelf hebben gedaan. Verder
vindt hij dat het MJOP niet los van het accommodatiebeleid, waarover de raad in het voorjaar
2016 een beslissing moet nemen, mag worden
gezien. Volgens Lenssen zijn volledige cijfers
noodzakelijk, vooral wanneer de overlevingskansen van verenigingen en de leefbaarheid in de
kernen in het geding komen. Controle is volgens
hem beter dan vertrouwen.
John Jenniskens (CDA) zegt ook blij te zijn met
MJOP en meldt dat zijn partij wel het volledige
vertrouwen in de verenigingen heeft. Richard
van der Weegen (PvdA) is het niet eens met de
opmerking van de SP dat controle beter is dan
vertrouwen, maar ook niet met de CDA. Volgens
hem zijn beiden gelijk. Bij gemeentelijke uitgaven
hoort volgens hem een vorm van controle, zonder dat dit afbreuk doet aan het vertrouwen in de
verenigingen.
Voor Frans Kerstjens is het niet duidelijk hoe
het staat met uitgaven aan onderhoud in het
verleden en wanneer aanspraak is gemaakt
op reserveringen bij de verenigingen. Verder is
hij benieuwd of de gemeente daarbij ﬁnancieel
risico loopt. Wethouder Van Rensch is blij dat

de raad het MJOP een waardevol instrument
vindt. Het geeft vertrouwen in beheer van het
vastgoed voor de toekomst. Hij legt vervolgens de focus op sportparken, die door enkele
verenigingen worden beheerd. Deze mogen
niet lijden onder een verkeerd ﬁnancieel beleid.
De verenigingen moeten er volgens hem voor
zorgen over voldoende middelen en reserveringen te beschikken. De wethouder benadrukt
voorts dat leefbaarheid voorop staat. Het MJOP
is volgens hem een ﬁnancieel verhaal met haken
en ogen. Terugkijken naar wat in het verleden in
de drie verschillende gemeenten met het geld is
gebeurd ziet hij als appels met peren vergelijken. Hij zegt vertrouwen in de verenigingen te
hebben en ziet vooralsnog geen redenen om te
twijfelen aan de betrouwbaarheid van de clubs.
Thijs Lenssen merkt op dat volgens hem de
timing niet klopt. Om de juiste informatie voor
het vaststellen van het accommodatiebeleid te
vergaren, moet volgens hem de volgende schouwing niet in 2016, maar al in 2015 plaatsvinden.
De wethouder antwoordt dat het niet mogelijk
is om op korte termijn een nieuwe schouw te
organiseren.
Na een korte schorsing meldt wethouder Ger
van Rensch dat het moment van vaststellen van
het accommodatiebeleid wordt aangepast naar
najaar 2016. Verder belooft hij bij de schouw in
2016 ook de benodigde informatie op te halen bij
verenigingen om daarna dus het beleid vast te
kunnen stellen.

Op donderdag 21 mei bracht groep 8 van BS De Bottel uit Lottum een bezoek aan het gemeentehuis onder de noemer “Maak kennis met de gemeente(raad)” . Als de voorzitter van de raad tijd
heeft, dan verwelkomt hij graag de leerlingen.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Servicecorners Swolgen
en Melderslo
Binnenkort start de pilot voor twee servicecorners in respectievelijk Swolgen en Melderslo
om het verdwijnen van pinautomaten in de kernen op te vangen. De gemeente wil de haalbaarheid van dit plan onderzoeken om na een jaar hierover een besluit te nemen.
Henk Kemperman (D66) zegt positief kritisch
te zijn over het initiatief. Hij heeft twijfels over
de haalbaarheid van het bedrijfsplan, maar
is positief over het plan op zich. Hij wil graag
na een halfjaar een tussenevaluatie van de
resultaten.
Vanuit de SP-fractie reageert Bart Cox.
Ondanks twijfels stemt ook zijn partij in met
de pilot.
Volgens Henk Weijs (CDA) is het aantal
pintransacties niet relevant. Hij ziet in de servicecorners een zinvolle investering.
De fractie van Essentie meldt bij monde van
Bram Hendriks dat zij niet instemmen met
het plan. Men ziet geen maatschappelijk pro-

bleem en geeft een ‘winstwaarschuwing’
af, door aan te geven dat pinnen geld kost.
Wethouder van Rensch is het eens met de
stelling dat het opzetten van servicecorners
geen overheidstaak is. Hij onderstreept dat
het verdwijnen van pinautomaten in de kernen
een leefbaarheidsprobleem is. De pilot is
volgens hem bedoeld om de haalbaarheid
te onderzoeken. Als het geen succes is,
dan wordt het initiatief gestopt.
Opvallend genoeg stemt Anthony van Baal in
tegenstelling tot de rest van zijn fractiegenoten
tegen het plan. Uiteindelijk wordt het voorstel
met 19 stemmen voor en 7 tegen, aangenomen.

Dilemma
De behandeling van gemeentelijke procedures rond de vestiging van het Nieuw Gemengd
Bedrijf doet iedere keer opnieuw stof opwaaien tijdens raadsvergaderingen. Deze keer is
een ingezonden brief van Vereniging Behoud de Parel aanleiding voor een uitwisseling van
meningen.
Paul Geurts van Behoud de Parel geeft een
mondelinge toelichting op de brief tijdens zijn
betoog via het Burgerpodium. Hierin spreekt
hij ondermeer namens de bewoners van LOG
Witveld zijn bezorgdheid uit over de manier
waarop volgens hem het college en de raad
omgaan met de verwachte gezondheidsrisico’s
in het gebied.
Zowel Erik Beurskens van Essentie als Henk
Weijs van het CDA proberen het beeld van
de voorlopige uitslag van het onderzoek naar
gezondheidsrisico’s, uitgevoerd door het
Nederlands Instituut voor onderzoek van de
gezondheidszorg te nuanceren. De raad zit volgens hen echter met een dilemma: wat kan de
raad op dit moment nog doen? Beurskens stelt
voor het dilemma voor te leggen aan andere
partijen buiten de gemeenteraad: ‘Wij zijn niet
aan zet.’
Richard van der Weegen (PvdA) vindt dat de
lokale overheid in de kwestie rondom gezondheidsrisico’s door de landelijke overheid in de
steek is gelaten. Hij wil weten welke procedures
nog te stoppen zijn en hoe het College omgaat
met hernieuwde inzichten rondom de intensieve
veehouderij. Middels een motie, samen met SP,
verzoekt de PvdA de wethouder met de verantwoordelijke staatssecretaris te gaan praten
over lokale en landelijke onderzoeken naar de
effecten van het NGB op de volksgezondheid en

vraagt hierover voor augustus 2015 uitsluitsel te
krijgen. Wethouder Vostermans wil de discussie
zelfs breder trekken naar alle intensieve veehouderij in Horst aan de Maas en vraagt meer tijd.
Anthony van Baal van de SP vindt dat de wethouder wel degelijk actie kan ondernemen en
zijn partij verzoekt de wethouder middels een
motie de bouwvergunning voor het NGB in te
trekken. Wethouder Vostermans geeft aan dat
dit tegen de wet is, maar dat hij wel kritisch gaat
kijken naar de lopende aanvraag voor de bouwvergunning van de tweede fase voor het NGB.
D66 reageert bij monde van Henk Kemperman,
dat de belofte van het College dat de volksgezondheid altijd voorop staat een ‘dode letter’ is.
De wethouder weerlegt dit door te melden dat
het College de uitslag van het grote gezondheidsonderzoek in 2016 graag tegemoet ziet.
Tijdens een schorsing van de vergadering
gaan de regerende partijen en de oppositie met
elkaar in discussie over de moties van PvdA en
SP. De motie van PvdA/SP wordt in aangepaste
vorm raadsbreed aangenomen.
De datum, waarop de partijen uitsluitsel willen
over het gesprek dat wethouder Vostermans
met de staatssecretaris zal hebben is verzet
naar eind 2015, en de discussie zal zich niet
alleen toespitsen op het NGB. De motie van
SP inzake de bouwvergunning haalt het
niet.
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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 Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Sport en verbinden
Voor het CDA is het sportverenigingsleven een zeer belangrijke pijler in
onze samenleving. Daarom organiseren wij regelmatig bijeenkomsten met
onze sportverenigingen.
Zo hielden wij op woensdag
28 januari een avond bij Sporting
ST over het thema Ieder voor zich
of gewoon samen doen. Daarbij
kwamen onderwerpen aan de orde
als wat is de doelstelling van de
vereniging, hoe verhoudt zich dit tot
de leefbaarheid in de (kleine) kernen,

wat is de maatschappelijke waarde
van sportverenigingen, de terugloop
van het aantal leden door krimp,
vergrijzing, kansen en bedreigingen,
het subsidie- en accommodatiebeleid,
de terugtrekkende overheid en de veranderende rol van de overheid (meer
faciliterende rol).

Onze gastspreker Hai Berden had
enkele tips: begin op tijd samen te
werken, durf over grenzen heen te
kijken, zorg voor draagvlak en kijk naar
het gemeenschappelijk belang.
Het CDA Horst aan de Maas
geeft graag een vervolg aan de
bijeenkomst januari. Op maandag
8 juni houden wij vanaf 20.00 uur op
sportpark ’t Spansel, bij Sparta ’18
Sevenum, de thema-avond Sport en
Verbinden. Een drietal sprekers neemt

ons mee in hun voorbeelden van
samenwerking. Daarnaast zullen de
drie verenigingsondersteuners van onze
gemeente zich aan de aanwezigen
voorstellen en aangeven wat hun rol en
functie is. Heeft u zin om deze avond
bij te wonen?
Neem met een van onze leden
contact op en meld u aan voor deze
avond.
Hay Emonts,
CDA Horst aan de Maas

Holle woorden
niet definitief is. De wethouder gaf nu
duidelijk aan, wat al een winst is, dat
we als gemeente nu misschien wel
het inzicht krijgen dat in het verleden
genomen besluiten (ook tegen de wil
van de omgeving) om de uitvoering
onderzoeken komt dit naar voren en
van het NGB mogelijk te maken onverer is dan ook al voor het uitkomen van
standig zijn geweest. Tegelijk werd echde definitieve rapporten voor gewaarter ook gezegd dat de gemeente hier
schuwd.
De meeste partijen zien dit intussen niets meer tegen kan doen. We zitten
dus met de gebakken peren van in het
ook wel in, hoewel het CDA toch nog
verleden genomen verkeerde besluiten.
wel wat relativerende opmerkingen
Dat het recht zo loopt, was natuurlijk
wil plaatsen, omdat het rapport nog

Tijdens de laatste raadsvergadering werd er ingesproken over het NGB.
Terecht werden de zorgen naar voren gebracht over het wonen en leven in
de nabijheid van zeer grote bedrijven en de gevolgen voor de gezondheid
van omwonenden.
Stankoverlast op zich leidt al
tot een onbehaaglijk gevoel en is
daarmede een bedreiging voor de
gezondheid, maar ook resultaten als
een hoger aantal longontstekingen en
een hoger dan normaal medicijngebruik bij astma zijn allemaal signalen
waarover men zich zorgen maakt. Uit

ook vorig jaar wel bekend. Het komt
dan nu ook wat ongeloofwaardig over
dat toen in het coalitie akkoord werd
beschreven dat ‘de volksgezondheid
voorop staat’ en dat de resultaten van
het RIVM onderzoek worden gevolgd.
Als je toch al weet dat je geen
enkel middel meer hebt om te corrigeren, tenzij de rijksoverheid daarin
stuurt, zeg dan niet dat de volksgezondheid voorop staat, maar geef
duidelijk aan dat je de macht over dit
dossier volledig kwijt bent. Als er in

het verleden verkeerde besluiten
zijn genomen, dan is dat vervelend
of zelfs erg, maar minstens zo erg is
het niet open en duidelijk uitkomen
voor je onmacht. Dat maakt van het
coalitie akkoord een ongeloofwaardig stuk. Wij zien als D66 graag dat
burgers op een heldere en eerlijke
manier worden voorgelicht en niet
met mooie zinnen om de tuin worden
geleid.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Nieuw gemengd bedrijf en overige intensieve veehouderijen
Er werd in de raad van Horst aan de Maas gesproken over ‘winstwaarschuwingen’. Of dit het juiste woord is, weet ik niet, maar feit is dat het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een tussenrapport heeft
uitgegeven aangaande hun onderzoek naar de schadelijke effecten van
wonen in de omgeving van een intensieve veehouderij.
Hierin is te lezen dat er meer
longontsteking voorkomt in gebieden
met veel veehouderijbedrijven.
Ook de GGD waarschuwt voor deze
gezondheidsgevolgen. Met deze
gegevens in het achterhoofd, vroeg
de gehele raad van Horst aan de Maas
zich in de gemeenteraadsvergadering

van dinsdag 26 mei af, wat de
gevolgen zijn voor de toekomstplannen
van het nog te bouwen nieuw
gemengd bedrijf in Grubbenvorst.
Maar ook voor alle andere initiatieven
voor uitbreiding dan wel vestiging
van intensieve veehouderijen. Hoe
moeten wij als gemeente omgaan met

veehouderijbedrijven die weliswaar
met hun vergunningaanvraag voldoen
aan de wettelijke eisen, maar waarvan
de voornoemde rapporten aangeven
dat deze van negatieve invloed zijn op
de volksgezondheid?
De gehele raad stemde dan ook
in met een motie van SP en PvdA
die de verantwoordelijk wethouder
oproept, om met de gedeputeerde
van de provincie en met de
verantwoordelijk staatsecretaris, de
discussie aan te gaan hoe wij met
zulke vergunningaanvragen om

moeten gaan. De SP vroeg tijdens
deze vergadering ook nog om de
bouwvergunningen die nu voor liggen
in de ijskast te stoppen dan wel
helemaal niet meer te verlenen. Dit is
helaas juridisch niet mogelijk omdat
deze aanvragen zoals reeds gesteld,
veelal aan de wettelijke eisen voldoen.
Den Haag en de provincie zijn nu
dus aan zet. Bedrijven en banen prima,
maar niet ten koste van de volksgezondheid.
Anthony van Baal,
SP Horst aan de Maas

Flores in Terra BV

Op vrijdag 10 & 17 juli
aanstaande is er weer

onbeperkt
schnitzel & satébuffet!

Tussen 17.00 - 19.30 uur serveren
wij dit heerlijke buffet compleet met
frietjes en salade.
€ 15,00 p.p. kinderen € 6,00 p.p.
Reserveer nu!
Noordsingel 75, Horst 077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

De specialist in kuipplanten, exoten en mediterrane planten.
Winterharde tuinbananen.

OPEN DAGEN 2015 op 20.000 M2
Kijk voor info en aanbiedingen
www.floresinterra.nl

zaterdag 6 juni
t/m zondag 14 juni
Alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur
Slooierweg 13, 5962 AX Melderslo
tel. 077 466 41 54
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Naobezorg KANZ Tienray

‘Het gaat om het verbinden van mensen’
Naobezorg Tienray organiseerde op woensdag 27 mei een informatieavond over de opzet van het initiatief in
het parochiehuis in Tienray. Hier werd er gesproken over de stand van zaken, kwamen deskundigen aan het woord
en er werd gekeken naar de toekomst. Truus Knoops van Naobezorg Tienray licht de plannen toe.

een ontmoetingsplaats te vestigen.
“Momenteel zitten we in dienstcentrum Zonnehof, waar we een eigen
kantoor hebben. Hier organiseren we
elke woensdag van 13.00 tot 14.00 uur
een spreekuur, waar mensen in privacy
over hun problemen kunnen praten.
In de toekomst zouden we graag naar

het parochiehuis gaan of in Zonnehof
blijven. Dit is nu de ideale plek voor
ons. We willen graag een plek waar we
verschillende vormen zorg en activiteiten kunnen organiseren om deze
aan te bieden aan jong en oud. Maar
hierover gaan we nog in gesprek met
het accommodatiebeleid.”

Fanfare Broekhuizenvorst-Ooyen

Vrienden gezocht
Vijf Broekhuizenvorsternaren hebben dit voorjaar het initiatief de
Stichting Vrienden van de Fanfare opgericht. Een muziekvereniging, waaronder de fanfare Broekhuizenvorst-Ooyen, heeft hoge uitgaven. Om dit te
kunnen financieren zoeken zij ‘vrienden’ die de fanfare financieel
ondersteunen.

Volgens Truus Knoops was de
informatieavond druk bezocht. “Ik gok
dat er zo’n negentig mensen aanwezig
waren. Het publiek vond Naobezorg
een prachtig initiatief.” Kracht Aandacht
Naobezorg (KANZ) Tienray wil mensen bij elkaar brengen die iets voor
elkaar kunnen betekenen en verbindingen leggen tussen mensen en
voorzieningenen andere initiatieven.
Mensen die hulpbehoevend zijn, kunnen ook bij Naobezorg terecht. Zij koppellen deze mensen aan personen die
de juiste hulp kunnen bieden. “Tijdens
de informatieavond hebben we meer
verteld over deze opzet. Vier nieuwe
mensen hebben zich aangemeld als
vrijwilliger waardoor we nu met negentien vrijwilligers aan de slag kunnen.”
Ook qua verbindingen heeft Naobezorg
stappen gezet. “We hebben inmiddels
al drie matches kunnen maken.”

In het leggen van verbindingen
werkt Tienray samen met Naobezorg
Meerlo. “Leo Beterams van Naobezorg
Meerlo heeft tijdens de infoavond
een aantal zaken uitgelegd. Ook
hebben we in Meerlo gekeken hoe zij
de dingen aanpakken. Het leek ons
slim en handig als we samen zouden
werken onder een stichting. Dit is
kostenbesparend.” Volgens Knoops
is er nog een groot voordeel aan het
samenwerken. “We kunnen op deze
manier mensen die hulp kunnen
bieden, uitwisselen. Zo zit er in Meerlo
een aantal deskundigen dat goed kan
omgaan met dementerende ouderen.
Deze kunnen we over de dorpsgrenzen
heen inzetten.”
Ook qua planning heeft Naobezorg
Tienray haar plannen bekend gemaakt.
“We willen het liefste voor de grote
vakantie nog een klein behoefte

onderzoek versturen. Hier kunnen
mensen invullen wat ze willen en wat
wij moeten en kunnen doen. We hopen
zo ook meer vrijwilligers te trekken.
Negentien is een mooi aantal, maar dat
kan altijd meer.” Na de zomervakantie
wil Naobezorg Tienray beginnen met
haar activiteiten. “Dit geeft ons de tijd
om alles rustig op een rij te zetten.
Maar mensen kunnen altijd hun zorgvragen indienen.”
De eerste activiteit van KANZ staat
al gepland. “Op zondag 28 juni doen
we mee met de muziekwandeling in
Meerlo. De mensen worden opgehaald
door de SamenUitBus. Op deze manier
hopen wij aandacht te trekken van
het publiek en nieuwe vrijwilligers te
werven.”
Een ander punt waar Naobezorg
mee bezig is, is het zoeken naar een
geschikte accommodatie om daar

De fanfare BroekhuizenvorstOoyen verzorgt de muzikale begeleiding van diverse gelegenheden
in en om het dorp. Voor de vervanging en aanschaf van onder andere
instrumenten en uniformen heeft de
fanfare geld nodig. Omdat dit hoge
kosten met zich meebrengt, die de

fanfare niet zelf kan financieren, is
de Stichting Vrienden van Fanfare in
het leven geroepen om de fanfare te
ondersteunen in hun uitgaven.
Tijdens het Kolckconcert op
zondag 14 juni in Broekhuizenvorst
wordt de stichting gepresenteerd en
gaat dan officieel van start.

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

procureurlapjes
4 stuks €5,50

geldig t/m
zaterdag
6 juni 2015

Barbecue compleet vanaf €10,95 pp

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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

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

Wouterstraat 16 America
Te koop ✓✓
vrijstaand wonen op 610 m2

Maaltijdbezorgers
in het zonnetje gezet
Vrijwilligers van de Maaltijdservice werden onlangs tijdens de jaarlijkse feestavond in het zonnetje gezet.
Sommigen bezorgen namelijk al 10, 15, 20 of zelfs 25 jaar maaltijden aan ouderen. In totaal zijn er
185 vrijwilligers uit onder meer de gemeente Horst aan de Maas actief, 21 van hen kregen een bloemetje.
Zij bezorgen koelvers- en vriesmaaltijden aan huis. Het werkgebied is geheel Noord-Limburg, een gedeelte
van Midden-Limburg en een gedeelte van Noord-Brabant. De vrijwilligers bezoeken wekelijks 1300 adressen.

bedrijfsruimte/schuur 140 m2

✓ tuin en bos aan achterzijde
✓ 200 meter van de basisschool
✓ ideaal voor wonen én beroep
✓ en enkele minuten van
Boëms Jeu…

✓ belangstelling?

Gewoon even bellen!

Vraagprijs
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

€ 195.000.- kk
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Bijzondere vrachtwagen

Sèrumse
Kluitenfuif
Vriendengroep de Slopers viert volgend jaar haar 40-jarig jubileum
op zaterdag 4 juni 2016 in De Wingerd in Sevenum met een Sèrumse
Kluitenfuif. Het feest is bedoeld voor alle vriendengroepen, waarvan de
leden ongeveer 40 jaar of ouder zijn en uit Sevenum komen.
De organisatie, vriendengroep de Slopers, hoort graag welke
vriendengroepen willen komen voor het opzetten van het feest.
De organisatie hoopt goed uit te
kunnen pakken, maar heeft daarvoor
nu al een idee nodig van hoeveel
vriendengroepen er komen. “We
hopen dat we als organisatie vele
aanmeldingen gaan ontvangen zodat
we de feestavond verder inhoud
kunnen gaan geven. Wij als organisatie gaan er in elk geval al vanuit
dat het feest doorgaat en dat we er
met z’n allen weer een onvergetelijke
Sèrumse Kluitenfuif van gaan maken.”
De vorige Sèrumse Kluitenfuif, in
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Classic Express in
Grubbenvorst
In het kassengebied van Californië in Grubbenvorst stond op maandag 18 en dinsdag 19 mei een bijzondere
vrachtwagen geparkeerd. Deze vrachtwagen, de Classic Express was ingericht als concertzaal.

2001, was volgens de organisatie
een groot succes. Naar aanleiding
van dat feest is er destijds ook een
cd met ongeveer 1.500 foto’s uit het
verleden van 43 Sèrumse kluiten die
aanwezig waren samengesteld. “We
willen dat vriendengroepen zich nu
alvast aanmelden, maar we hoeven
in dit stadium nog niet te weten met
hoeveel man ze komen.”
Vriendengroepen kunnen zich
aanmelden door hun naam te mailen
naar kluitenfuif@gmail.com

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

Op initiatief van Stichting de
Naobere, een kleinschalige organisatie
voor belevingsgerichte dagbesteding
en logeeropvang in het groen, gericht
op kinderen en volwassen met een
verstandelijke beperking, is de Classic
Express twee dagen op locatie geweest.
De Classic Express van het Prinses
Christina Concours is de eerste rijdende
concertzaal ter wereld gebouwd met
als doel met name jonge kinderen en

mensen met een beperking kennis te
laten maken en te laten genieten van
klassieke muziek. De Naobere had
basisschool de Horizon, zorgboerderij
Vorsterhand en Stichting PSW MiddenLimburg uitgenodigd om te komen
kijken. Er zijn zes concerten uitgevoerd
in die twee dagen, waarbij kinderen,
cliënten van Stichting de Naobere en
ouderen aanwezig waren. De concerten
zijn uitgevoerd door jonge talentvolle

muzikanten met onder andere piano,
opera door Judith Weusten uit Horst
en klassieke accordeon. “De sfeer
in de Classic Express was geweldig.
De rustige, serene en uitnodigende
sfeer werd ondersteund door speciale
lichten en videobeelden. Ook de
contacten en reacties onderling in deze
gemixte samenstelling van bezoekers
was indrukwekkend”, aldus Stichting
De Naobere.

Jubileumweekend

Opel Kadett Meeting
Finish wandelvierdaagse Grubbenvorst

In Kronenberg vindt van vrijdag 5 tot zondag 7 juni de 25e Opel Kadett C Meeting plaats. Dit jubileumweekend
wordt gehouden op het evenemententerrein bij Manege D’n Umswing. De meeting begint op vrijdag om 14.00 uur.

Ter afsluiting van de laatste wandeldag van de wandelvierdaagse De-4 in Grubbenvorst kwamen alle wandelaars gezamenlijk
aan bij het Pastoor Vullinghsplein. Zaterdag 30 mei werden de
laatste afstanden van de wandelvierdaagse gelopen, die duurde
van woensdag 27 tot zaterdag 30 mei. De deelnemers die aankwamen op het plein kregen een bloemetje en een medaille van de
organisatie. In totaal waren er drie routes van 5, 10 en 15 kilometer. Op zaterdag werd ook een route van 25 kilometer gelopen.

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Ruim 30 stuks gebruikte kwaliteits naaimachines
Met 1jaar garantie, afleverbeurt en omruilgarantie.

Elna

- Pfaff – Lewenstein -

Husqvarna

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

De meeting is bedoeld voor eigenaren van een Opel Kadett C, gebouwd
van 1973 tot en met 1979. Ook iedereen zonder Opel Kadett C kan een kijkje
komen nemen. Alle Kadett C’s op het
veld doen mee aan een concours met
bekers voor de mooiste C Kadetten in
verschillende categorieën.
Er is onder andere een onderdelenmarkt met diverse handelaren

aanwezig. Op het veld zelf vindt ook
kofferbakverkoop plaats. Deelnemers
mogen zelf onderdelen meenemen
en aanbieden. Kinderen kunnen zich
vermaken in de kinderhoek met onder
andere een springkussen en een kleurwedstrijd. Op vrijdag- en zaterdagavond
is er een feestavond.
Voor de bezoekers en
deelnemers die meerdere dagen

willen komen, is het mogelijk om
met camper, caravan of tent te
komen. Vanuit heel Nederland,
België, Duitsland, Luxemburg en
Engeland komen de Kadett C’s naar
dit evenement. Alle modellen Kadett
C zijn vertegenwoordigd van zo
goed als nieuw, gerestaureerd tot
ongerestaureerd. Voor meer informatie,
kijk op www.opelkadettcclub.nl
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Tips en trucs voor
muziekverenigingen
Muziekverenigingen uit Horst aan de Maas konden afgelopen zaterdag 30 mei meedoen aan workshops
gegeven door professionele muzikanten. Tijdens de workshops kregen de deelnemers persoonlijke begeleiding en
tips en trucs.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

verenigingen 19
IVN De Maasdorpen

Wandeling
Reindersmeer
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 7 juni een wandeling van
het Reindersmeer in de richting van de Maas. De wandeling start om
10.00 uur bij Bezoekerscentrum Maasduinen in Well en vanaf 09.30 uur
kunnen deelnemers vanaf de parkeerplaats aan de hoek van de
Venrayseweg en de Kasteellaan in Horst carpoolen.
De wandeling rond het Reinders
meer is bij veel natuurliefhebbers
bekend. Het gebied tussen dit meer
en de Maas is veel minder bekend,
maar daarom niet minder interessant,
stelt IVN De Maasdorpen. Natuurgids
Wim Philipsen leidt de wandeltocht

vanuit het droge zandgebied van de
Maasduinen naar het vochtiger laagterras. Vanaf het Reindersmeer wordt
er naar het Leukermeer gelopen. En
door een landschap met midden- en
laagterrassen en weilandjes voert de
route weer terug naar het startpunt.

Werkgroep

Zaterdag klonken vanuit het
Dendron College luid de muzikale
klanken. Leden van de drumband
van Jong Nederland Horst, Fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen, Fanfare
Sint Hubertus Hegelsom, Fanfare Monte
Corona Kronenberg en Evertsoord en
Fanfare Sint Nicolaas Broekhuizen
namen daar namelijk deel aan
verschillende muzikale workshops.
Onder begeleiding van professionele
muzikanten gingen de deelnemers
per instrument samen aan de slag.
Voor alle instrumentgroepen die bij
fanfares aanwezig zijn, waren workshops opgezet. Aan het eind van de
middag voerden bijna alle groepen
een stuk op dat ze tijdens de workshop hadden ingestudeerd. Koos van
Megen en Jeroen Draak hebben de
middag georganiseerd. ”Met behulp
van subsidie van de Limburgse Bond
voor Muziekverenigingen hebben we

deze middag vol muzikale workshops
mogelijk kunnen maken. De bedoeling
is dat de deelnemers zo meer leren
over bijvoorbeeld technieken of hoe ze
beter gebruik kunnen maken van hun
kwaliteiten. Daarvoor hebben we met
behulp van Ger Smits allerlei professionele muzikanten benaderd.” Zelf spelen
Van Megen en Draak hoorn en bariton
bij fanfare Sint Hubertus in Hegelsom.
Eef Janssen, Lian Hoeymakers en
Anita Maassen van Fanfare Monte
Corona uit Kronenberg en Evertsoord
zijn erg positief over de workshops:
”Deze professionals hebben toch meer
aandacht voor persoonlijke begeleiding
dan bij de reguliere repetities mogelijk
is. De docent hoorde meteen waar het
fout ging bij ons en kon ons helpen met
verschillende tips en trucs. De eerste
helft van de workshop hebben we
besteed aan techniek en basisoefeningen. Na de pauze zijn we aan de slag

gegaan met een muziekstuk. In ons
geval ging het om een paar Mexicaanse
nummers.” Janssen, Hoeymakers en
Maassen spelen zelf de bugel.
De docent voor de trombonisten
deze middag was Sandor Hendriks.
Naast het geven van dit soort workshops speelt hij bij de Philharmonie
Zuidnederland. ”Ik heb vandaag zes
trombonisten onder mijn hoede genomen. Eerst zijn we begonnen met wat
warm-up technieken en wat algemene
oefeningen. Voor dit soort dingen is
vaak niet veel plek bij repetities, maar
ze kunnen erg nuttig zijn. Ik vind vooral
ook de interactie tussen de deelnemers en mijzelf erg prettig. We spelen
gewoon lekker wat met elkaar en dan
probeer ik ze te verbeteren waar ik
kan.” Hendriks was erg positief over
dit initiatief en hoopt dan ook dat in
de toekomst meer gemeentes gebruik
maken van deze mogelijkheid.

Meer meldingen
Wmo Alert
De Werkgroep Wmo Alert Horst aan de Maas heeft de afgelopen tijd
meer meldingen gekregen.
Daarbij valt het volgens de werkgroep op dat vooral gebruikers van
het persoonsgebonden budget (pgb)
negatieve ervaringen hebben.
“Maar ook meldingen van
mensen die met jeugdzorg te maken
hebben, laten zich horen”, aldus
werkgroepslid Paul Geurts. “Over
de Wmo kwamen verschillende
nieuwe meldingen binnen,
onder andere over negatieve
ervaringen met de leverancier van
hulpmiddelen. Met betrekking tot
de jeugdzorg kwamen meldingen
binnen over onvoldoende kennis
met betrekking tot de nieuwe taken
die onder verantwoordelijkheid
van de gemeente zijn gekomen,
beperkte informatievoorziening naar
de burger, zorgen over indicaties

in combinatie met planning van
keukentafelgesprekken. Ook bleken
ambtenaren niet altijd bekend
met welke zorgaanbieders door
de gemeente zogenaamde
raamovereenkomsten zijn afgesloten.
Een enkele melder vertelde dat zij de
pgb-vergoeding voor haar zoon voor
de derde maand op rij niet ontvangen
had. Deze melding heeft, voor zover
na te gaan, niet te maken met het
handelen van de gemeente, maar
meer met de chaos bij de Sociale
Verzekeringsbank.” Het meldpunt
is tot woensdag 1 juli geopend om
een definitief beeld te krijgen van de
uitvoering van de decentralisatie van
Wmo, pgb, en jeugdzorg.
Voor meer informatie bel met
06 57 31 10 11 of geurts1@home.nl

Jubileumprogramma TWC
Oranje Horst
Tour- en Wielerclub (TWC) Oranje uit Horst bestaat op dinsdag 9 juni 40 jaar. De club werd in 1975 opgericht door
een groepje fietsers van 21 leden en bestaat nu uit circa 120 leden. Dit viert de club met een grote wielertocht.

blueberries & asparagus
ABB Trading B.V. is een jonge firma die zich jaarrond bezig gaat
houden met het sorteren en verpakken van blauwe bessen.
Aan de Fabrieksstraat in Horst wordt momenteel de laatste hand
gelegd aan de inrichting van de moderne verpakkingshal.
Eind juni starten we de productie en wij zijn hiervoor op zoek naar:

PRODUCTIEMEDEWERKERS M/V
Wij hebben plaats voor zowel parttime (ochtenddienst of middagdienst)
als ook fulltime medewerkers.
Functie-eisen Voor deze functie is het niet noodzakelijk om relevante
werkervaring te bezitten. Wel verwachten wij gemotiveerdheid en betrouwbaarheid en de bereidheid om in voorkomende gevallen ook op zaterdag te
werken. De werkzaamheden worden verricht in een gekoelde omgeving.
De club organiseerde elke lustrum
een activiteit om het bijbehorende
jubileum te vieren, zoals een fietsmarathon, een fietstocht door de Belgische
Ardennen of een oranje-dag in de

Mèrthal in Horst. Ook dit jaar heeft de
club een programma samengesteld.
Alle leden vertrekken in clubtenue als
een peloton voor een fietstocht door
alle zestien dorpen in de gemeente

Horst aan de Maas. Bij terugkomst is
er een Chinees buffet en wordt er een
fietspresentatie met historische foto’s
en filmpjes getoond.

Wat wij bieden Wij bieden een baan aan voor langere tijd. Salaris volgens
CAO Groothandel AGF.
Bel als je meer wilt weten met de heer Chr. Manders, productiemanager
(06-53919431) of stuur je sollicitatie naar
ABB Trading B.V. Fabrieksstraat 6 te 5961 PK Horst.
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Vrijwilligerswerk in Bolivia

‘Er wordt door kinderen vooral veel lijm
gesnoven’
Terwijl de meeste negentienjarigen in hun zomervakantie op vakantie gaan naar Spanje of een andere warm
oord kiest Fran Portal (19) uit Horst voor een totaal andere bestemming. De Horstenaar gaat namelijk van 17 juli tot
17 augustus vrijwilligerswerk doen met straatkinderen in Santa Cruz in Bolivia. Hij gaat namens Stichting Samen
met dertien andere vrijwilligers en twee begeleiders naar Zuid-Amerika.

Fran Portal studeert voor beveiliger
aan het ROC Nijmegen in Boxmeer.
Na de zomervakantie wil hij in Zwolle
pedagogisch medewerker jeugdzorg
gaan studeren in Zwolle. “Ik wil later
bij de politie werken en me dan bezig
houden met probleemjongeren.” Maar

Fran gaat in de vakantie eerst aan
de slag met straatkinderen. “Een tijd
geleden hadden we het bij ons thuis
over armoede in de wereld. Zo besloot
ik om vrijwilligerswerk te doen, omdat
niet veel mensen hiervoor kiezen
en je zo iets kan doen om armoede

tegen te gaan.” De Horstenaar ging
op zoek naar een geschikte plaats.
“Afrika trok mij niet zo, omdat de ziekte
ebola nog erg aanwezig was toen ik
mijn keuze maakte. Azië leek mij ook
interessant, maar uiteindelijk werd
het Zuid-Amerika. Dit ook omdat ik uit

Argentinië kom en vloeiend Spaans
spreek en de mensen en cultuur ken.”

Jongeren en
straatkinderen
Na wat speurwerk kwam Fran uit
bij Stichting Samen. “Dit is een stichting
die bijna volledig gerund wordt door
studenten. Ze krijgen subsidie van de
Europese Unie en zetten zich in voor
jongeren en straatkinderen in Afrika,
Azië en Zuid-Amerika.” Maar je kan
niet zomaar mee om vrijwilligerswerk
te doen in een ver land. “Er werd een
lange, maar leuke procedure gestart
die begon in Amsterdam. Hier maakten
we kennis met elkaar en moesten we
een formulier invullen. Van de veertien
vrije plekken werden er toen twaalf
gevuld. Van buitenaf werden de laatste
twee plekken bezet. Wat mij opvalt, is
dat er vooral universitaire studenten
mee gaan. Ik ben volgens mij de
enige mbo’er. Bovendien ben ik de
enige jongen. Daar was mijn vriendin
niet zo blij mee”, lacht Fran. “Maar
het is helemaal in orde hoor. Ik denk
dat het juist wel handig is dat er een
jongen mee is. In de Zuid-Amerikaanse
landen heerst namelijk een echte
machocultuur, waarbij de jongens
anders naar de meiden kijken. Zo is het
niet ongebruikelijk om naar meiden
te fluiten en soms zelfs niet om aan
ze te zitten. De meiden moeten ook
niks bloots aan doen om zo uitlokking
te voorkomen. Ik kan misschien met
de begeleiders een oogje in het zeil
houden, maar het zal allemaal wel
mee vallen.”

De kinderen die de veertien vrijwilligers gaan helpen, leven veelal op
straat. “In Bolivia kun je gratis basisonderwijs volgen, maar de overgang
van niet-regels naar regels gaat bij
veel kinderen fout. Zij zijn van huis
weggelopen, in de steek gelaten door
de ouders of gewoon geboren op straat
en hebben dus moeite om hiermee om
te gaan.” Fran wijst bovendien op een
ander groot probleem. “Veel kinderen
gebruiken drugs. Ze snuiven vooral veel
lijm, wat natuurlijk ontzettend ongezond en gevaarlijk is.” De vrijwilligers
worden verdeeld in vijf projectgroepen
die elk aan de slag gaan met een groep
kinderen. Na een tijdje wisselt de groep
door. “Je mag als groep zelf bepalen
wat je met de kinderen wil gaan doen.
Wij gaan sport en spel organiseren.”

Meteen
aan de slag gegaan
De vrijwilligers verblijven in een
hostel en hebben ook vrije tijd. “Mijn
familie en vrienden stonden gelijk achter mij toen ik vertelde dat ik dit wilde
doen. Ik ben toen meteen aan de slag
gegaan om geld op te halen en zoveel
mogelijk mensen te laten weten dat
ik naar Bolivia ga. Zo hebben we met
z’n allen op Koningsdag op een rommelmarkt in Amsterdam gestaan met
enorm veel spullen en verdienden zo
rond de 4.000 euro. Ik ga nog taarten
bakken en die verkopen in de buurt.
Met het geld kunnen we materialen
kopen voor de kinderen en als er veel
geld over is misschien nog wel een stuk
aan de basisschool bouwen.”

DE LEUKSTE FEESTJES EN
GROEPSACTIVITEITEN
BELEEF JE BIJ DE WEVERT
teamuitje

• Sfeervolle ruimte op mooie locatie
• Binnen- en buitenactiviteiten
• Groepen tot maximaal 150 personen
• Verschillende arrangementen (incl. eten en drinken)
• Mogelijkheid voor live muziek of DJ

gezellig familiefee
st
Op zoek naar een actieve invulling van uw bedrijfsuitje, teambuildingsdag,
familiedag of vrijgezellendag? Of bent u op zoek naar een locatie voor uw feestje?
Bezoek onze website en bekijk de mogelijkheden.

077-397 03 88
www.dewevert.nl
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Pien Kleuskens
13 jaar
Melderslo
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Het liedje See You Again van Wiz

Khalifa heb ik vaak gedraaid. Ik vind
het een mooi nummer en het doet me
terugdenken aan leuke tijden. Het haalt
veel herinneringen op.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik heb altijd al graag naar Barcelona

aan
Pien Kleuskens
gewild, want het lijkt me een mooie
stad. Dus als ik mijn rijbewijs zou halen,
dan zou ik daar naar toe rijden met
familie en vrienden.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik zou graag in de jaren vijftig en zestig
in Nederland willen leven. In die tijd
hadden ze leuke muziek en kleren.
Wat voor reis zou je ooit willen maken?
Een reis door de Verenigde Staten. In de
Verenigde Staten zijn veel grote steden,
waar je verschillende culturen kunt
ontdekken. Ik zou het allerliefst New
York willen bezoeken, daar gebeurt
altijd iets.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik een dag willen doorbrengen
aan een strand in een warm land met
vrienden en familie. We gaan dan allerlei leuke dingen doen, zoals snorkelen
in de zee.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou nog graag willen leren pianospelen. Een piano vind ik een mooi
instrument. Zelf bespeel ik ook een
instrument, namelijk bugel. Ik speel het
nu drie jaar.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Dan zou ik de zangeres Taylor Swift
willen ontmoeten. Ik vind dat ze goed
kan zingen en hele leuke liedjes maakt.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik veel buiten. Ik
bracht vooral veel tijd door op de trampoline. Soms doe ik dat nu nog steeds.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
De angst om iets verkeerds te zeggen,
waarmee ik mensen boos of verdrietig
maak terwijl dat niet mijn bedoeling
is. Die angst zou ik graag willen
overwinnen.

Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik hoop dat ik dan een gelukkig leven
zonder zorgen heb. Graag zou ik een in
grote stad willen wonen. Verder weet
ik het nog niet, ik heb er nog niet echt
over nagedacht.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Dat zou ik doen in een tropisch land,
tijdens zonsondergang op het strand.
Het is een mooie plek en een perfect
moment om het dan aan iemand te
vragen.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem of haar zo bijzonder?
Ik heb meerdere beste vriendinnen.
Ze zijn heel aardig en ze maken me
altijd aan het lachen. Ik kan goed met
ze p
 raten en ze vrolijken me altijd weer
op als ik verdrietig ben. En ze kunnen
ook heel goed geheimen bewaren,
waarvan je niet wilt dat iedereen ze
weet.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag willen kunnen vliegen,
want dan kan ik overal naar toe. Het
liefst zou ik dan naar een land in
Afrika gaan, omdat ik graag allemaal
verschillende culturen wil leren kennen.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Mijn laatste vijftig euro zou ik aan een
goed doel geven. Aan welk goed doel
weet ik nog niet, maar sowieso een
belangrijke.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat ik mijn vrienden mis uit Polen.
Twee weken geleden met Pinksteren
was ik in Polen voor een uitwisselingsproject. Het was het derde jaar dat
ik meedeed. Helaas gaat het project
stoppen, omdat het geen subsidie meer
krijgt. We hebben beloofd om elkaar
weer eens te zien. Daarom draai ik
vaak het liedje See You Again.

MEGA
Rommelmarkt
Zo 7 juni

Carbootsale Horst

A73 afrit 10. 400 stands
Evenemententerrein 8.30/15.30 u
Peeldijkje, 5961 NK

www.carbootsalehorst.nl
21 juni MEGA markt Horst

www.ikzoektuingrind.nl
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

tel. (077) 320 97 00

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

Binnenkort
starten de
volgende
opleidingen:
Eerste hulp
BHV
Code 95
Eerste hulp bij
ongelukken
aan kinderen

www.weijshooft.nl

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl

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

Rekenillusie
Een paar weken geleden
moest ik er toch echt aan
geloven: mijn reken-examen.
Sinds dit jaar is deze toets een
verplicht onderdeel van het
examen. Nu blijkt dat het
Dendron College het beste
scoort van Nederland! Maar ik
weet niet of ík daarvoor
gezorgd heb…
Geloof het of niet, ik heb
best een beetje moeite met
rekenen. Op de basisschool was
ik een uitblinker in rekenen.
Ik maakte deel uit van het
felbegeerde ‘plusgroepje’, dit
groepje was het beste van de
klas met rekenen en had geen
uitleg meer nodig. Maar na mijn
glanzende basisschoolcarrière
verleerde ik het rekenen op de
middelbare school. Bij elke
twijfeling tijdens een
wiskundetoets pakte ik mijn
alleswetende rekenmachine en
tikte het snel in.
Het is echter een illusie dat
je tijdens het rekenexamen ook
echt moet rekenen. Het grootste
deel is begrijpend lezen. Op zich
moet dat te doen zijn voor een
vwo-leerling hoor ik je denken.
Nou, nee.
Met zwetende handen stapte
ik het lokaal binnen. Er hing een
ontspannen sfeer: joh, rekenen,
makkie. De eerste vragen waren
rekensommetjes, best te doen.
Maar daarna kwamen vragen
zoals (bij wijze van): Jan heeft
10.000 watermeloenen en wil
die vervoeren over de Nijl en die
is 6.000 km lang, hij gaat met
een boot die 40 kilometer per
uur vaart en hij laat om de 10
minuten een meloen in het
water vallen, hoeveel houdt hij
er nog over op het eind? Dit
noem ik geen rekenen meer, dit
noem ik een marteling.
Afgelopen week kreeg ik de
uitslag: geslaagd met een 6.
Helemaal blij. Maar waarmee
eigenlijk? Dit rekenexamen is en
blijft een krampachtig probeersel van de overheid om de
zogenaamde ‘rekenvaardig
heden’ van leerlingen te testen.
Weg ermee!
Liefs,
Anne
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HZPC verlegt grenzen op LK
Door: HZPC Horst
De laatste wedstijden voor de Limburgse Zomerkampioenschappen werden op zaterdag 30 en zondag 31 mei in
Kerkrade gezwommen. De prestaties van HZPC waren positief en goed te noemen. Hele mooie verrassende prestaties, grenzen die werden verlegd en uitdagingen die niet uit de weg werden gegaan.

vrije slag, 200 meter wisselslag,
200 meter rugcrawl.
En tot slot behaalde ook Anna
van Kuijk nog de limieten op de
200 meter wisselslag en 200 meter

rugcrawl. Ze had eerder dit seizoen
al de limieten op de 100 meter vrije
slag, 200 meter vrije slag, 400 meter
vrije slag en 100 meter Rugcrawl
behaald.

Ruiterfestijn
Meerlo
Het twintigste ruiterfestijn in Meerlo vindt plaats van vrijdag 5 tot en
met zondag 7 juni. Ook dit jaar is de organisatie erin geslaagd iets
nieuws aan het programma toe te voegen.

Limburgs kampioen werden Imke
van den Hoef (100 meter vlinderslag),
Koen Koster (100 meter schoolslag,
200 meter vlinderslag, 200 meter
wisselslag) en Bjorn Piket (400 meter
vrije slag).
Medailles werden er behaald
door: Imke van den Hoef derde op
100 meter vrije slag en 200 meter
wisselslag; Koen Koster tweede op
50 meter schoolslag, 400 meter vrije

slag en derde op 50 meter vrije slag,
en 100 meter rugslag. Bjorn Piket
werd tweede op 200 meter wisselslag
en derde op 200 meter vlinderslag en
100 meter rugslag. Serafina Vlijt werd
tweede op 100 meter vlinderslag.
De dames op de 4x200 meter vrije
slag werden ook tweede. Bij de
meisjes junioren was er een tweede
plek voor de 4x200 meter vrije slag.
De meisjes junioren 4x100 meter

Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve stalautomatiseerder
voor met name de pluimvee- en varkenssector die zich richt op het creëren
en behouden van een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is specialist op het
ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en –
systemen die de totale stalautomatisering regelen, aansturen en bewaken.
Van klimaatregeling en –beheersing, voer- en waterregeling, dierweging,
eiertelling tot brandbeveiliging. De ruim 100 medewerkers bedienen klanten
op alle continenten met innovatieve en technisch hoogstaande systemen.
Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling is Hotraco Agri in staat om ALTIJD
maatwerk te leveren en probleem specifieke oplossingen te ontwikkelen.

Vanwege verdere uitbreiding en groei zijn wij per
direct op zoek naar een gedreven en enthousiaste:

Junior Technisch Medewerker
m/v fulltime

Taken en verantwoordelijkheden
Hotraco wil haar klanten zo efficiënt mogelijk bedienen van producten
en diensten. Om dit te kunnen bewerkstelligen dienen er snel, maatwerk
offertes voor de klant gemaakt te worden met daarin de juiste schema’s en
tekeningen. Als Technisch Medewerker Verkoop Binnendienst heb je een
brede functie waarin je zowel onze Accountmanagers, Verkoop Binnendienst
als ook de afdeling Documentatie ondersteunt. Je houdt je bezig met het
tekenen/aanpassen van technische (elektrische) schema’s en het maken van
maatwerk offertes voor onze klanten over de gehele wereld.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

mbo/hbo-student of schoolverlater in een technische richting;
ervaring met het tekenen van elektrotechnische schema’s;
goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en
geschrift;
goede kennis van het MS Office pakket;
je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
je bent accuraat en nauwkeurig;
affiniteit met de agrarische sector.

Wil jij werken bij een ambitieuze en groeiende organisatie? Wij bieden
uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van de Hotraco Group
en een prettige werksfeer in een hecht team. Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Daarnaast bieden we goede
arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV mailen naar Lian Achten
(HR Functionaris): l.achten@hotraco.com

wisselslag behaalden ook een tweede
plaats, deze werd ongeldig verklaard
door een te snelle overname van een
van de meisjes.
Door drie zwemmers werden er
nog een of meerdere limieten voor
de NJJK behaald. Koen zwom op
de 200 meter wisselslag de limiet
en miste deze helaas op de 200 en
400 meter vrije slag. Marlijn behaalde
maar liefst drie limieten: 100 meter

Het concours kan dit jaar op ruim
2.000 starts voor springen en dressuur
rekenen, waarbij ook internationale
namen en talenten op de lijsten
prijken. De dressuur liep de laatste
jaren echter terug, waardoor de
organisatie besloot het roer om te
gooien. Zo is er een nieuwe piste van
alle gemakken voorzien aangelegd.
Deze piste wordt zaterdag 6 juni
officieel in gebruik genomen door
middel van een show van de eigen
talenten en kampioenen. Daarnaast
is het programma uitgebreid met de
Equana Subtop Dressuur wedstrijd
op vrijdag 5 juni. Naast dressuur en

springen voor zowel de pony’s als de
paarden treden op zaterdag ook de
tuigpaarden aan en staat er een wedstrijd horseball op het programma.
Dit is een relatief nieuwe paardenbalsport. Diegene die niet te paard
meedoen, kunnen zaterdagavond hun
talent laten zien op een rodeo stier.
Daarnaast wordt zaterdagavond de
Horst aan de Maas Cup verreden om
zo de Limburgse talenten te stimuleren. Ten slotte vindt zondag 7 juni
de dressuurwissel plaats, waarbij de
besten nogmaals tegen elkaar zullen
rijden, maar dan op het paard van de
tegenstander.

De Van der Knaap Groep is gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige
oplossingen voor beworteling en groei. Van der Knaap is in korte tijd uitgegroeid
tot de absolute top in de professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal.
Ter versterking van ons team in Grubbenvorst zoeken wij een:

Administratief medewerker (m/v)
Voor 16 - 20 per week

Plaats in de organisatie
De administratief medewerker staat als lijnfunctie direct onder het Hoofd Financiën & Administratie.
Functieomschrijving
Je zorgt voor het bijhouden van het operationele systeem en het invoeren van in- en
verkoopfacturen in de financiële administratie. Je voert alle administratieve handelingen op een
doelmatige en accurate manier uit. Je controleert en archiveert facturen van toegeleverde producten
en uitgeleverde producten. Je zorgt voor de verwerking van de administratie zodat periodieke
rapportages kunnen worden aangereikt aan het Hoofd Financiën & Administratie.
Gevraagd
• Minimaal MBO+ niveau met 2 jaar aantoonbare werkervaring;
• Affiniteit met een productiebedrijf is een pre;
• Kennis van Microsoft Office programma’s en Exact Globe, of een vergelijkbaar boekhoudpakket;
• Beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift;
• Geen negen-tot-vijf-mentaliteit.
Competenties
• Accuraat;
• Stressbestendig, om kunnen gaan met
een hoge werkdruk (seizoenspieken);
• Enthousiaste, opgewekte persoonlijkheid;

•
•
•
•

Cijfermatig inzicht;
Dienstverlenende en flexibele instelling;
Servicegericht, teamspeler;
Verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij bieden
De Van der Knaap Groep biedt je een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie met goede
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in een groeiende organisatie.
Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie, dan kun je binnen 14 dagen na verschijning van
deze advertentie schriftelijk reageren naar:
Van der Knaap Group of Companies, Afdeling Personeelszaken, t.a.v. Mevr. E. Sikkens
Postbus 136, 2290 AC Wateringen E-mail: po@vanderknaap.info
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Elaine Sikkens, nummer 0174-296606.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Mierlo te sterk voor America
Door: Hay Mulders, AVV America
Het eerste team van AVV America was zondag 31 mei niet opgewassen tegen Mifano uit Mierlo in de
wedstrijd voor promotie naar de vierde klasse. De eerste helft ging nog gelijk op. De ruststand was
uiteindelijk 1-0 voor Mifano. In de tweede helft was Mierlo de betere en slagvaardigere ploeg en won
verdiend met 3-1. America speelt volgend seizoen in de vijfde klasse. (Foto: Hay Mulders)

Dendron sporthal

Informatieavond
accommodatie beachsport
Er zijn plannen om een beachtsportaccommodatie naast de Dendron sporthal in Horst te realiseren. Op dinsdag
9 juni vindt in de kantine van de sporthal een informatiebijeenkomst plaats. Deze begint om 20.00 uur.
De accommodatie is een initiatief
van Stichting Dendron Sporthal samen
met volleybalvereniging Hovoc en
het Dendron College. Het is om een
permanente- en multifunctionele
beachsport accommodatie te realiseren.
De populariteit van beachsporten
bij de jeugd biedt volgens hen de
mogelijkheid samen te werken met
scholen. Omdat er nu al sprake is van

een nauwe samenwerking tussen
Hovoc en het Dendron College, waarvan
de buitensportaccommodatie nabij de
sporthal is gelegen, is het aanleggen
van beachvelden op dit terrein zowel
voor de school als voor Hovoc een
meerwaarde. De beachaccommodatie krijgt vier velden voor volleybal.
De opzet is zodanig dat ook andere
sporten, zoals beachvoetbal, -korfbal,

-tennis en -hockey kunnen worden
beoefend. De beachaccommodatie
komt op een perceel direct gelegen
naast de sporthal. Gemeente Horst aan
de Maas heeft inmiddels haar medewerking toegezegd om de realisering
van het project mogelijk te maken.
Eind juni wordt met de bouw gestart,
naar verwachting is de accommodatie
in augustus klaar.

Laatste weken
OPHEFFINGS
UITVERKOOP

HORST

5KOR0%
TING
*

Zilveren spelden bij
SV Kronenberg
Arie Janssen van de KNVB heeft Ton Janssen en Jac Reinders van SV Kronenberg tijdens de afdelingsvergadering verrast met een Zilveren Speld van de KNVB, vanwege bewezen diensten voor de club.
Ton is leider van het eerste elftal van SVKronenberg, bestuurslid en voorzitter. Jac heeft verschillende
functies gehad. Hij was jeugdleider, jeugdcoördinator, jeugdvoorzitter, bestuurslid en materiaalman.
Beiden blijven actief bij SV Kronenberg.

* Uitgezonderd geneesmiddelen

Drogisterij Hoeben
Steenstraat 15, Horst
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KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Kampioenen bij HCH
Door: hockeyvereniging HCH
De meiden van de D1 van Hockeyclub Horst zijn zaterdag 30 mei kampioen geworden. Gelijkspel
tegen de nummer twee, HCAS uit Asten, was voldoende voor het kampioenschap. Op het moment dat
de scheidsrechters voor het begin van de wedstrijd floten, werd het veld al extra verlicht door
verschillende bliksemschichten. Na 20 seconden spelen, hadden we de eerste tegengoal al bijna te
pakken. Toen na 30 seconden spelen de hemel helemaal losbrak, zijn we met zijn allen naar binnen
moeten vluchten. Na een halfuurtje schuilen waren meteen ook de zenuwen verdwenen en gingen
de meiden van de D1 Los. Het publiek, dat massaal was komen opdraven, moet hebben genoten,
want ze hebben gewonnen met 4-1 van Asten. Meteen naar de wedstrijd knalden de kurken van
de champagne flessen en zijn de dames met kleren en al de douche ingestapt. Kampioen word je
tenslotte niet ieder jaar.
Geen 18, geen

Superdeals:

alcohol

Hertog Jan, Alfa, Palm
of Warsteiner pilsener Senseo koffiepads
Krat met 24 flesjes à 30 cl of 24 flesjes à 25 cl Alle soorten
2 zakken à 36 stuks
Maximaal 4 kratten per klant
13,89 – 14,99

9,99

7,58

2 voor

Geldig van wo 3 t/m di 9 juni 2015.

6,00

Wittenhorst

Jeugdvoetbaldagen Horst
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de Jeugdvoetbaldagen in Horst. De Stichting Jeugdvoetbaldagen
organiseert het evenement van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 28 augustus op de voetbalvelden van
voetbalvereniging Wittenhorst in Horst. De voetbaldagen zijn voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar.

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

God heeft u iets te zeggen,

Tijdens het evenement wordt
er op techniek getraind, worden er
wedstrijden gespeeld en is er ruimte
voor ludieke spelvormen als een
pannatoernooi en een voetbalquiz.

Voor de keepers zijn er speciale
keeperstrainingen. Met de spellen zijn
er persoonlijke punten te verdienen.
De speler die aan het einde het
meeste punten heeft wordt gekroond

tot koning voetbal. Dit gebeurt per
leeftijdscategorie. Ook is er een beker
te winnen met penaltyschieten.
Opgeven kan via
www.jeugdvoetbaldagen.nl

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

elke dag weer.
Omroep Reindonk TV
Iedere zondag om
10.00 en 14.00 uur
OF

www.axideo.nl

Kersenvlaai
van € 10,40 voor

8 , 45
Lucassen

Wilt u iets bestellen voor zaterdag?
Geef dat dan vrijdag voor 16 uur door!

Actie is geldig van 1 tm 6 juni 2015

WEEKAANBIEDING

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 96

Penalty’s schieten in Kronenberg
Penalty’s schieten was wat er op zaterdagmiddag 30 mei bij sportpark De Heesbergen in Kronenberg op
het programma stond. Deze middag werd namelijk de Paul Verhaegh Penalty Bokaal georganiseerd door
SV Kronenberg. Jeugdspelers en –keepers uit Horst aan de Maas streden per leeftijdscategorie en per
vereniging om de prijzen. In totaal waren er 90 spelers die meestreden om de penaltybokaal. Spelers konden
onder andere meedoen aan een keepersclinic door Keepersarena, een circuit door Football4Fun, een
trapclinic door spelers van Kronenberg 1 en een scheidsrechtersspel onder leiding van Vivian Peeters.
Natuurlijk kwam Paul Verhaegh zelf ook nog een kijkje nemen.
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The Mothmen wint
bandwedstrijd
De Sevenumse band The Mothmen heeft op woensdag 27 mei de
studentenbandwedstrijd Kaf en Koren gewonnen. De wedstrijd vond plaats
in poppodium Doornroosje in Nijmegen.

De Sevenumse garagerockband
The Mothmen bestaat uit broers Erik
en Peter Muijsenberg en Mike Peeters.
In 2014 was de band finalist van Nu
of Nooit, maar greep net naast de
hoofdprijs.
Kaf en Koren is een wedstrijd
voor studentenbands. The Mothmen
nam het woensdag 27 mei op tegen

Jody Bernal
in Hegelsom
Jody Bernal geeft op maandag
29 juni een optreden op de
kermis in Hegelsom. De zanger is
vooral bekend van zijn hit Que si
que no.
Tijdens de 31e editie van de
Hegelsomse kermis zijn er verder
onder andere optredens van Proost!,
De Bijtels, Plork en de Aannemers
en Beck & Bauer. De kermis in
Hegelsom is van zaterdag 27 tot en
met dinsdag 30 juni. De optredens
vinden plaats in de feesttent van OJC
Phoenix.

Attent voor
jong talent
Stichting Vrienden van de
Koninklijke Harmonie van Horst
organiseert op zondag 30 augustus het talentenpodium Attent
voor jong talent.
De stichting is overtuigd van
het veelvuldig aanwezige talent in
Horst op het gebied van zang, dans
en voordracht. Daarom organiseren
zij al een aantal jaar tijdens de kindermarkt in het centrum van Horst
dit talentenpodium. “Door deze
ontmoetingsplek voor jong talent
wordt creatieve jongelingen de
ultieme kans geboden zich voor een
deskundige jury in een talrijk publiek
te presenteren”, aldus de stichting.
De jury beoordeelt alle acts op een
positieve wijze en voor de winnaar
staat een beker klaar. Deelnemers
kunnen zich vanaf nu aanmelden via
kindermarkthorst@hotmail.com

Ohlsen, These People en Deer Jesus.
De publieksprijs ging deze avond naar
These People.
The Mothmen ging ervan door met
de juryprijs. Deze prijs houdt in een
optreden op het Valkhoffestival tijdens
de Vierdaagsefeesten, een microfoon
van Stockenhof en daarnaast ook nog
een fotoshoot.

Kantfabriek viert Nationale
Museumweek
Museum De Kantfabriek in Horst mocht tijdens de Nationale Museumweek 246 bezoekers ontvangen. In die week waren er in het museum verschillende activiteiten zoals een expositie van Suzanne
Jongmans met portretten, een extra workshop voor kinderen en een loterij onder de bezoekers.
Tevens werd het boek Met Pelerine en Toer van Harry Linskens verloot. Daarin beschrijft de auteur
de historische klederdrachten van Noord- en Midden-Limburg met extra aandacht voor de ‘toeren’.
Afgelopen week mocht de heer Cremers uit Overloon het boek in ontvangst komen nemen.

Ervaren onderhouds- en
renovatiemedewerker (BOUW)

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

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

Bankrekening: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl

Xelvin Bouw & Infra

is actief vanuit 19 vestigingen in Nederland en is trots op de groei die
het doormaakt. Op dit moment zijn wij per direct voor een langere periode op zoek naar een

ervaren onderhouds- en renovatiemedewerker. In deze functie ga je zelfstandig
aan het werk en zul je veel onderweg zijn naar verschillende locaties in Nederland. Je bent
hoofdzakelijk aan het werk op diverse vakantieparken.
Taken
•
Onderhoud en renovatie op verschillende vakantieparken
•
Timmer-, metsel- en tegelwerkzaamheden
Functie-eisen
•
5 tot 10 jaar werkervaring als onderhoudsmedewerker in de bouw
•
Bereid zijn om regelmatig enkele nachten van huis te zijn
•
Op korte termijn beschikbaar
Aanbod
•
Goede primaire & secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. verloning volgens Bouw cao)

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

Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar ervaren en startende vaklieden in de bouw zoals:

•

Timmerlieden, metselaars, dakdekkers, tegelzetters, bouwhelpers

Wil je ook deel uit maken van ons team en ben je benieuwd
naar jouw mogelijkheden? Neem dan direct contact op met
Xelvin Bouw en Infra en vraag naar:
Noud Pijpers
Tel. 0031 - 478 700 517 / 06 – 51 52 64 40
email: noud@xelvin.nl
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Je vindt ALLES
voor het voorjaar
bij Trefcenter

sogood

TM

Like Trefcenter Venlo op Facebook en blijf op de hoogte van nieuws,
aanbiedingen en leuke acties! www.facebook.com/trefcentervenlo
HET MEEST GEVARIEERDE SHOPPING CENTER VAN NEDERLAND | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL

Dagje uit?
Kom shoppen
in Venlo!

www.venloverwelkomt.nl

Powered by

04
06

Prijs voor DiaconieNu
DiaconieNu in Horst heeft voor haar werkzaamheden 250 euro
gekregen van het Limburgs Diaconaal Fonds. De prijs maakt deel uit van
de Dr. Poelsprijs die door het fonds is ingesteld om parochies en andere
organisaties te stimuleren op lokaal niveau diaconale en sociale
initiatieven te ontwikkelen.
De Stichting Wijkpastoraat
Heerlen heeft de Dr. Poelsprijs 2015
voor het beste diaconale project
gekregen. De prijzen werden woensdag 27 mei uitgereikt in Abdij Rolduc
in Roermond. Dit gebeurde tijdens
de Sociale Studiedag van de Dienst
Kerk & Samenleving van het bisdom

Roermond. De tweede prijs was voor
het jongerenproject Maatschappelijke
Stage van de parochie Kunrade/
Voerendaal. In totaal waren er 21
inzendingen. De prijs is vernoemd
naar dr. Henri Poels, de voorman van
het sociale werk van de kerk in het
begin van de 20e eeuw.
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The Anaesthetics in
Cambrinus
De Horster band The Anaesthetics staat zondag 7 juni op het podium van café Cambrinus in Horst. Dit optreden
begint om 16.00 uur.
The Anaesthetics wordt in 2012
opgericht door vier jonge muzikanten
uit Horst. Na deelname aan enkele
bandwedstrijden staat ze begin
2015 in de finale van Nu of Nooit.
De eerste prijs winnen ze niet, maar

wel de aanmoedigingsprijs en de
faciliteiten om een videoclip op te
nemen. De debuut EP Stockholm
verscheen in december 2014.
The Anaesthetics wordt gevormd door
Stijn Vullings (drums, percussie), Des

Spreeuwenberg (bas), Koen Huijs
(leadgitaar, synth, backing vocals)
en Sam Duijf (lead vocals, gitaar).
De muziek die wordt gespeeld doet
denken aan bands als The Cure en
Radiohead.

Jubileumweekend

Museum De Locht 25 jaar
Museum De Locht in Melderslo bestaat dit jaar 25 jaar. De laatste jaren heeft er een proces van nieuwbouw,
modernisering en herinrichting plaatsgevonden. Daarom vindt dit jubileumjaar de officiële heropening plaats.

Optreden Joseph
Parsons in Horst

Museum De Locht ging in 1990
van start en begon als hobby van een
groep ambitieuze vrijwilligers, die een
streekmuseum wilden inrichten. Het
is uitgegroeid tot een museum met
een collectiebeleid dat is gericht op
verleden, heden en toekomst. Ook
wordt het museum al 25 jaar gedragen
door vrijwilligers.
Tijdens het weekend van vrijdag
5, zaterdag 6 juni en zondag 7

juni organiseert Museum De Locht
verschillende activiteiten. Vrijdag
5 juni is om 16.00 uur de officiële
heropening van het museum voor
genodigden. De openingshandeling
wordt dan verricht door Commissaris
van de Koning Theo Bovens. Zaterdag
6 juni vindt om 10.00 uur een
ontbijt plaats met buurtbewoners
en voormalige buurtbewoners van
Museum De Locht. Ook is er op

zaterdag 6 en zondag 7 juni van 11.00
tot 18.00 uur een publieksweekend.
In het museum zijn dan verschillende
activiteiten, waaronder een
nostalgische kermis. Ook zijn er
demonstraties van oude en nieuwe
ambachten te bekijken en zijn er
muziekoptredens. Ten slotte vindt
op zaterdag 20 juni een feest voor
vrijwilligers plaats. Het museum is dan
vanaf 15.00 uur gesloten voor publiek.

Joseph Parsons geeft met de band US Rails dinsdag 9 juni een concert in
café Cambrinus in Horst. Dit optreden begint om 20.30 uur.
Ondanks enkele goed ontvangen cd’s, is Joseph Parsons bij het
grote publiek nog niet zo bekend.
Zijn repertoire lijkt alles tussen pop,
rock, jazz en roots te herbergen. Nu
is Joseph Parsons terug bij Cambrinus
als lid van de band US Rails, in feite de
band Squad, aangevuld met singer-

songwriter en gitaristen toetsenist Ben
Arnold. Opmerkelijk is dat alle musici
in de band om beurten een leidende
rol spelen. US Rails wordt compleet
gemaakt door de twee gitaristen Scott
Bricklin en Tom Gillam, en drummer
Matt Muir. Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Ter versterking voor onze afdeling technische dienst zijn wij op zoek naar een

Technisch medewerker
/ monteur (m/v)
Fulltime mbo+ niveau MTS-WTB
Je start met een interne opleiding, waarin je bekend wordt met het
proces thermovormen. Als technisch medewerker / monteur word je
medeverantwoordelijk voor een breed en variërend takenpakket.
Je werkzaamheden bestaan deels uit het omstellen en productiegereed
maken van vormmachines. Je verhelpt ook storingen en voert periodiek en
noodzakelijk onderhoud uit. Een ander deel van de tijd besteed je aan het
bouwen van nieuwe productiemachines. De variatie van jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden groeit met je toenemende ervaring. Al je
werkzaamheden gaan gepaard met een hoge mate van zorgvuldigheid.
Het werk is afwisselend in een rooster:
1 week vroege dienst – 3 weken dagdienst – 1 week late dagdienst
Vroege dienst maandag t/m vrijdag van 05.15-14.15 uur
Dagdienst
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.15 uur
Late dagdienst maandag t/m vrijdag van 08.00-17.30 uur (storingsdienst)

Imkers vertellen over
drachtplanten
Het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst is op zondag
7 juni geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Het thema voor die middag is
drachtplanten in de tuin.
De aanwezige imkers vertellen
deze middag over het leven van
de honingbij. Na de winter is het
bijenvolk weer klaar voor activiteiten
buitenshuis. Als het weer het toelaat
vliegen de bijen al direct naar wat
de natuur dan te bieden heeft aan
voorjaarsbloeiers om stuifmeel en
nectar te verzamelen. Deze planten

worden drachtplanten genoemd.
Het bijenvolk zoekt in de komende
maanden op planten, bloemen, fruit
en bomen voedsel om weer uit te
groeien tot een vitale groep en zorgt
tegelijkertijd voor de bestuiving van
fruitbomen. De volgende openstelling
is op zondag 5 juli. Het thema dan is
honingslingeren.

Daarnaast wordt er in een rooster, 1x in de 5 weken, op zaterdagmorgen tot
ongeveer 13.00 uur preventief onderhoud verricht aan alle voorkomende
machines.
Wij zoeken naar een gedreven en enthousiast persoon die uitdaging zoekt in
mooie techniek en op zoek is naar vastigheid voor de lange termijn.
Je hoeft geen kennis en/of ervaring van het productieproces te hebben.
Wij vinden het veel belangrijker dat je gemotiveerd bent om een uitdagend
en gespecialiseerd beroep te leren.
Het profiel
• Je hebt interesse voor zorgvuldige mechanische montage van machines,
matrijzen en andere productiegereedschappen
• Je bent een zelfstandige persoonlijkheid met een hoog
verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent nauwkeurig en werkt gedisciplineerd
• Je bent woonachtig in een straal van 35 kilometer rondom Horst
Wij bieden
• Een prettige werkomgeving met enthousiaste en erg betrokken
medewerkers
• Een salaris dat meegroeit met je ervaring
• Prima arbeidsvoorwaarden
• Zeer afwisselend werk
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Verstappen Verpakkingen is een
familiebedrijf dat is opgericht in 1979 en is
uitgegroeid tot een professionele producent
van thermogevormd verpakkingsmateriaal.
Bij Verstappen Verpakkingen werken
ongeveer 50 medewerkers.
Een succesfactor van het bedrijf is de
ontwikkeling en bouw van productiemachines,
matrijzen en hulp gereedschappen geheel in
eigen beheer en alles alleen voor eigen gebruik.
Herken jij jezelf in de profielschets,
dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatiebrief
vóór 13 juni 2015 naar:
Verstappen Verpakkingen B.V.
t.a.v. mevrouw M. Verstappen
Broekveldweg 2, 5961 NP HORST
Of per e-mail naar
sollicitatie@verstappenverpakkingen.nl
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Kantkloscafé
vr 5 juni 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

TDon Juan

America
Kindermarkt

vr 5 juni 22.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

zo 7 juni 10-30-12.30 uur
Locatie: Peelmuseum

ry-out concert

Broekhuizenvorst
Dorpsraadsvergadering
do 11 juni 20.30 uur
Locatie: café-zaal ’t Dörp

za 6 juni 20.00 uur
Organisatie:
Koninklijke Harmonie Horst en
Muziekvereniging
Excelsior Gemert
Locatie: ’t Gasthoês

Massive Breakdown

Horst

Opening Greenport Bikeway

za 6 juni 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Optreden Joseph Parsons &
US Rails
di 9 juni 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Kronenberg

Dorpsraadsvergadering
wo 10 juni 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis
De Torrekoel

Lottum
Open tuin

zo 7 juni 11.00-17.00 uur
Organisatie: Tuin Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58

Meerlo

Ruiterfestijn

do 4 juni
Locatie: o.a. Station HorstSevenum

Mega rommelmarkt
zo 7 juni 08.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc Events

vr 5 t/m zo 7 juni
Locatie: rijhal De Megelsprong

Concert

Partners van Erato

Apk-keuring scootmobiels

Frans Bauer
Stichting Erato verzorgt individuele en groepsoptredens voor zorg
behoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaam
heden van Erato te ondersteunen, heeft de stichting partners nodig. In een
serie stelt HALLO ze aan u voor.
Nadat hij uitleg had gekregen over Stichting ERATO, zei Frans Bauer:
“Als ik iets voor jullie kan betekenen... graag.” Hetzelfde gold voor Wolter Kroes
en Het Feestteam.

do 4 juni 09.00-16.00 uur
Organisatie: Platform
Gehandicapten Horst
Locatie: evenementenhal De
Mèrthal

Galastoet
do 4 juni vanaf 19.00 uur
Organisatie: Dendron College
Locatie: centrum Horst

MEEDENKEN?

Themamiddag:
drachtplanten
zo 7 juni 14.00-16.00 uur
Organisatie:
praktijkcentrum voor bijenteelt
Locatie: ’t Zoemhukske

Optreden
The Anaesthetics
zo 7 juni 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

7 juni 15.00 uur
Organisatie: Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds en
Erfgoedvereniging Heemschut
Locatie: Het Kasteelke

Melderslo

Jubileumweekend
vr 5 t/m zo 7 juni
Locatie: Museum De Locht

MELD JE AAN VÓÓR 15 JUNI

DAT KUN JE DOEN VIA WWW.HORSTAANDEMAAS.NL

OVER DE TOEKOMST VAN ONDER ANDERE DEZE GEBOUWEN?

S
E
I
T
A
D
O
M
M
O
ACC

BRAINSTORMSESSIE 27 JUNI 2015 LOCATIE: DENDRON COLLEGE - 10.00 - 16.00 UUR
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum
Meerlo

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

Alarmnummer

112

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

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: regisseur Michiel ten Horn, woonachtig
in Amsterdam maar geboren en getogen in Horst.

Grubbenvorst

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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

Spoedgevallendienst
5 t/m 11 juni 2015
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14
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Wat doe je als je in Horst niet meer vindt wat je zoekt?
Als je op kamers wilt, het beste van het studentenleven
wilt meemaken en meer kunst en cultuur wilt ontdekken?
Dan verhuis je naar een grote stad. Dat is althans wat
Michiel ten Horn (31) deed. Hij trok op zijn achttiende
naar Amsterdam om er te gaan studeren. Als regisseur
verwierf hij de afgelopen jaren met zijn films landelijke
bekendheid. Voor zijn laatste film, Aanmodderfakker,
ontving hij zelfs drie Gouden Kalveren.
Voordat Michiel naar Amsterdam vertrok, woonde
hij in Horst. Hij groeide er op en ging er naar school.
Zijn basisschooltijd spendeerde hij op de Doolgaard.
“Ik kan me nog herinneren dat de wandeling ernaartoe
een heel avontuur was. In mijn beleving was het een
spannende tocht die elke dag weer anders was”, zegt
Michiel. De periode op de Doolgaard heeft hij als prettig
ervaren. Toen zijn drie jaar oudere broer van school af
ging, mocht Michiel als oudste kind van de familie op de
basisschool ineens de nieuwsbrief mee naar huis nemen.
“Dat voelde ik als een belangrijke verantwoordelijkheid”,
gniffelt hij.
Michiel doorliep ’met twee vingers in de neus’ de
havo aan het Dendron College. “Wij waren de eerste
lichting leerlingen van het Dendron College. Daar was ik
blij mee, want het scheelde me de vijftien kilometer lange
fietstocht naar Venray”, aldus Michiel. Hij kijkt met een
positief gevoel terug op zijn middelbare schooltijd. “Ik was

een vrij makke leerling. Ik spijbelde zelden tot nooit.”
Zijn honger naar cultuur en kunst kon Michiel niet
stillen in Horst. Daarom verhuisde hij na het afmaken
van zijn havo naar Amsterdam. Hij deed er de tweejarige
opleiding tot animator. Michiel maakte die keuze op
gevoel. “Ik vond striptekenen leuk. Daar wilde ik iets
mee doen. Een uitgestippeld plan was er niet”, zegt hij.
Een uitgestippeld plan of niet, de opleiding tot animator
leidde Michiel tot de animatieopleiding aan de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht (HKU). Daar ontstond de liefde
voor zijn huidige werk, het regisseren. “Tijdens die studie
besloot ik zelf te gaan filmen. Ik maakte korte films,
videoclips en commercials”, vertelt hij.
In de beginperiode van zijn studietijd kwam Michiel
bijna elk weekend terug naar Horst. “Dat is eigenlijk
steeds minder geworden. Je merkt dat als je zo ver uit
elkaar woont vriendschappen verwateren. Nu kom ik er
eigenlijk alleen nog maar voor familieaangelegenheden.
Als ik er ben ga ik bijna altijd in mijn ouders auto door
de omgeving rijden. Herinneringen ophalen. Het is er
mooi en rustig. Dat zie en waardeer ik nu veel meer dan
vroeger”, aldus Michiel. De regio zit wel in zijn DNA.
“De omgeving inspireert me bij het maken van films.
Sterker nog, mijn volgende film speelt zich af in Venlo.
Dat wordt een psychedelische misdaadkomedie. Als alles
goed gaat gaan we eind 2016 filmen en is hij in 2017
klaar”, besluit hij.

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Wipeout op Bockstock
De tiende editie van Bokstock in Swolgen vindt plaats op zaterdag 13 en zondag 14 juni. Dit dorpsfeest is in
de tent aan de Jan van Swolgenstraat.
Op zaterdagavond 13 juni treedt
de coverband NOAH op. Voor deze
band gaan muziek en entertainment
hand in hand. Als vanouds is dj Tim
Little weer van de partij. Samen met
dj Sander Hoogendoorn, bekend van
3FM, zet hij de tent weer op zijn kop.

Op zondag 14 juni wordt er
een Heilige Mis opgedragen door
pastoor Ruud Verheggen in de
feesttent. Deze wordt muzikaal
ondersteund door fanfare
Vriendenkring.
Vanaf 14.00 uur kunnen jong en

oud strijden voor de eerste plaats
op de mega Wipeout stormbaan
van 54 meter lang. Duo’s van jong
tot oud nemen het tegen elkaar op
om de snelste tijd neer te zetten.
Verder is er livemuziek van Rick
Hodzelmans en Rob Jacobs.
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Verenigd Horst aan de Maas
12/16

Kerkelijk Zangkoor Broekhuizen

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven. Elk dorp telt wel meerdere verenigingen, waarvan sommigen al eeuwen oud zijn. HALLO Horst aan de Maas speurde in
kleedlokalen, blies het stof van bladmuziek en dook zo in de archieven van Verenigd Horst aan de Maas. In deze aflevering het Kerkelijk Zangkoor uit Broekhuizen.
zoek naar twee sopraanstemmen als
voorzangers. Op een zaterdagmiddag
moesten alle jongens van de hoogste
twee klassen auditie doen bij de
paters. Samen met een andere jongen
ben ik toen uitgekozen.” In die tijd
bestond het koor uit ongeveer tien
leden en zong het vooral Gregoriaanse
gezangen. “In het patronaat kregen we
hier les in”, vertelt Reintjes.

Vrouwen werden
toegelaten

De groepsfoto van het koor uit 1984
“Zo lang dat de kerk in
Broekhuizen bestaat, werd daar
waarschijnlijk al gezongen”, vertelt
Hay Reintjes (86), oud-wethouder
van gemeente Broekhuizen. Al 74
jaar is hij lid van het koor, verreweg
het langst van alle vijftien leden.
“Mijn vader en oom zongen voor

de oorlog ook al bij het koor. Wat de
precieze oprichtdatum hiervan is, weet
eigenlijk niemand. Maar het staat vast
dat het koor al heel erg lang bestaat.”

Voorzangers
Reintjes mocht zich op twaalfjarige
leeftijd bij het koor aansluiten. “Het

was 1941 en ik zat nog op de lagere
school. Door de Tweede Wereldoorlog
hadden de paters van St. Paul in Arcen
plaats moeten maken voor het Duitse
leger. In Broekhuizen kregen aspirantpaters onderdak en zij gingen zich
met het kerkkoor bemoeien. Om het
koor wat uit te breiden waren ze op

Na de oorlog vond er een klein
incident plaats, waardoor bijna de
helft van de leden het koor verliet.
“De pastoor had klachten over ons
gezang gehoord en werd heel boos.
Als we niet beter zouden gaan zingen,
dan moesten we er maar mee stoppen.
Toen bleven we nog maar met vier
leden over.” Na de oorlog werd de kerk
in Broekhuizen weer opgebouwd en
ook kwamen er weer nieuwe leden
voor bij het koor. “Eind jaren zestig
werden er ook vrouwen toegelaten in
het Kerkelijk Zangkoor en dat is altijd
zo gebleven. Eindelijk konden we toen
meerstemmig zingen. Tegenwoordig
bestaan we uit vijftien leden, inclusief
dirigent en organist.”

Groepsfoto
In de loop der jaren is er heel wat
veranderd voor het Kerkelijk Zangkoor.

“We zingen niet meer alleen
Gregoriaanse gezangen, maar ook
andere liederen”, vertelt Reintjes.
“Eigenlijk vind ik dat wel jammer.
Dat Gregoriaanse, dat past ontzettend
mooi in de kerk. We merken helaas
wel dat het kerkbezoek terugloopt
en dat er weinig jeugdige aanwas is
voor het koor. Tegenwoordig is het
jongste lid ongeveer 65 jaar.” Hij
laat een groepsfoto van het koor uit
1984 zien. “Op de voorste rij zie je
de pastoor en de zusters. Linksvoor
zie je de vader van de huidige
dirigent, helemaal rechtsachter sta
ikzelf. Van iedereen die op deze foto
staat, zijn er nog maar vijf personen
in leven en zitten er nog maar drie
bij het koor.”

Er is veel
saamhorigheid
Hay zingt nog iedere week met
plezier. “Ik ben een praktiserend
katholiek, dus ik ga iedere zondag
naar de kerk. Een stille mis, zonder
koor, is toch heel anders dan dat de
hele kerk gevuld is met Gregoriaans
gezang of andere liederen. Gezang
hoort bij de kerk en daarom zit ik bij
het koor. Maar je kunt rustig zeggen
dat we met heel veel plezier zingen
met z’n allen. We proberen de sfeer
altijd goed te houden en er is veel
saamhorigheid.”
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VAN HORST

Hardhouten kozijnen,
iets voor jou?

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

Geniet van een High Tea

Indien gewenst:
 volledig afgelakt
 beglaasd
 gemonteerd
Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen”
en KOMO gecertificeerd

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 399 81 01  I www.beukenkozijn.nl

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

Zand of cement nodig?
Hoeymakers heeft het!
BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

erken & Transport
G. Hoeymakers Grotndw
10, 5961 BJ Horst

Adres: Westerholtstraa
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
Open: ma. gesloten di.
eymakershorst.nl
ershorst.nl E-mail: info@ho
Internet: www.hoeymak
orst
ersh
facebook.com/hoeymak

