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Fanclub volgt
Wout Poels naar Rio
Spaar voor
stijlvol servies

Voor de eerste keer in zijn wielercarrière neemt Wout Poels uit Meerlo deel aan de Olympische Spelen. Hij staat er in Rio echter niet alleen voor: een deel van zijn fanclub,
waaronder zijn moeder Wilhelmien Poels (rechts), reist hem achterna.
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Eigenlijk Oostenrijk
Wilhelmien informeerde bij haar
vriendin Nel Lucassen uit Horst (links op
de foto) of zij interesse had om mee te
gaan. Eigenlijk zouden ze samen naar
Oostenrijk gaan. Maar die bestemming
werd veranderd in Rio. Nel: “Ik heb
even getwijfeld of ik wel mee zou gaan.
Maar mijn kinderen, die zelfs een beetje
jaloers zijn, zeiden: ‘Mam, dat moet je
doen. Zo’n kans krijg je niet meer’.”
Lees verder op pagina 03
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De Olympische Spelen vinden dit
jaar in Brazilië plaats, niet een land
waar je zomaar even heengaat. “Ik had
er in eerste instantie ook nog helemaal
niet aan gedacht”, vertelt Wilhelmien.
“Totdat ik een kennis sprak die zei:
‘Daar moet je toch heen gaan, het is je
kind dat daar aan de wereldtop fietst’.
En daar had ze natuurlijk wel gelijk
in.” Daarmee werd het eerste zaadje
geplant.
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Rechtszaak Raad van State

Mob: natuurvergunning
NGB onterecht
De provincie Limburg en Coöperatie Mobilisation for the Environment (Mob) stonden woensdag 27 juli tegenover
elkaar in de rechtbank. De Raad van State besprak een aantal technische aspecten van de natuurvergunning die
Gedeputeerde Staten van Limburg verleende voor het pluimvee-onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in
Grubbenvorst.
Het College van Gedeputeerde
Staten van Limburg heeft een natuurvergunning verleend voor het pluimveebedrijf aan de Witveldweg in
Grubbenvorst, dat deel gaat uitmaken
van het Nieuw Gemengd Bedrijf.
Mob verzet zich tegen de natuurver-
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gunning. Volgens haar kan het
pluimveebedrijf niet voldoen aan de
stikstofnormen in de vergunning.
Verder is volgens Mob alleen vergunning verleend voor het pluimveebedrijf
en niet voor de bijbehorende slachterij
en de bio-energiecentrale. Bovendien
zou de uitstoot van stikstof toenemen
waardoor natuurgebieden in de
omgeving worden aangetast. Ten slotte
is de stikstofuitstoot volgens haar niet
goed berekend.

Technische aspecten
De zaak werd in december al
behandeld. Na die zitting wilde de

Raad van State echter een deskundigenbericht over een aantal technische
aspecten van de zaak, zoals de capaciteit van luchtwassers op het bedrijf en
de verwachte ammoniakreductie.

Uitspraak over enkele
weken
In april bracht Stichting Advisering
Bestuursrechtspraak (StAB) het
deskundigenbericht. Op de zitting van
woensdag werden deze technische
aspecten besproken. De uitspraak van
de Raad van State volgt binnen enkele
weken.

Facebook blijft
populair in
Horst aan de Maas
In Horst aan de Maas gebruikt 60 procent van de inwoners het sociale
medium Facebook. Dat aantal is net iets hoger dan het provinciaal en
landelijke gemiddelde, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Social Dutch.
Limburgers zijn fervente
Facebookgebruikers: 59 procent van
de inwoners van de provincie is
actief op het sociale medium.
Dat aantal ligt net hoger dan het
landelijk gemiddelde van 58 procent.
Volgens Social Dutch is dat te wijten
aan een groeiende groep 60-plussers
die Facebook gebruikt.
De gemeente Horst aan de Maas
is een van de koplopers voor wat
betreft Facebook-gebruik in de provincie. Alleen in Maastricht (79 procent van de inwoners heeft een
profiel) en Roermond (63 procent) is
Facebook wijder verspreid. Gebruikers

tussen 20 en 39 jaar vormen de
grootste groep, maar de groep
oudere gebruikers neemt sterk toe.
Instagram is de laatste jaren hard
gegroeid. In Limburg gebruikt 15
procent van de inwoners het op foto’s
en video’s gebaseerde kanaal. In
Horst aan de Maas ligt dat percentage
net iets hoger: daar gebruiken ruim
6.600 mensen het medium (16 procent). Dat is ongeveer vergelijkbaar
met buurgemeenten Venray en Venlo.
In Peel en Maas gebruikt slechts
13 procent Instagram. De gebruikers
zijn overigens grotendeels
jongeren.

Sevenumse Jonge100-lopers
lopen Vierdaagse uit
Tijdens de honderdste Vierdaagse van Nijmegen van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 juli liepen ook Teun Engels en Anna Verreck uit Sevenum mee.
Zij maakten deel uit van een team van honderd kinderen, de #jonge100 genaamd. Teun en Anna bereikten allebei de finish.
De twee jonge wandelaars
begonnen dinsdagochtend vol goede
moed aan de Vierdaagse. Op de eerste
dag door Elst kwamen ze om 16.00
uur over de finish. Ze sprongen daarna
snel op de trein om in Sevenum
’s avonds nog mee te kunnen doen
aan hun groep 8-musical. Woensdag
mochten ze vanwege de hete
temperaturen een half uurtje eerder
starten. Daarom kwamen ze deze dag
om 14.00 uur al aan. Na drie dagen
hitte startte de laatste wandeltocht
met onweer en harde regen. Na drie
keer schuilen liepen ze toch maar
door. Om 13.30 uur werden de twee
jonge Sevenumse wandelaars op de
Via Gladiola onder andere door koning
Willem-Alexander onthaald en konden
ze hun eerste Vierdaagsekruisje
ophalen.

Gevangenis Ter Peel eerste
met Re-integratiewijzer
Vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord heeft op donderdag 21 juli als
eerste penitentiaire inrichting de nieuwe digitale tool Re-integratiewijzer in
gebruik genomen. Met de tool kunnen gedetineerden actief aan de slag met
hun terugkeer in de maatschappij.
Gedetineerden kunnen met de tool
op een computer in het re-integratiecentrum van hun gevangenis uitzoeken
welke re-integratieactiviteiten
beschikbaar zijn in hun inrichting.
Daarnaast kunnen ze kijken wat er in
andere gevangenissen wordt aangeboden. Dit alles gebeurt onder begeleiding van medewerkers en vrijwilligers.
De vrouwengevangenis Ter Peel
heeft op 21 juli het spits afgebeten door de Re-integratiewijzer als
eerste gevangenis officieel in gebruik

te nemen. Yvo Boelhouwers, vestigingsdirecteur van PI Zuid-Oost
(waarvan Ter Peel één locatie is):
”Automatisering en digitalisering in de
vorm van de Re-integratiewijzer zullen
een bijdrage leveren aan een eenvoudigere en zelfstandigere manier naar
resocialisering.”
Werken aan re-integratie is een
voorwaarde om binnen de gevangenis
te promoveren naar het ’plus-regime’
waarmee gedetineerden meer tijd
buiten hun cel mogen doorbrengen.
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America Amuseert:
klimmen en sporten
voor het goede doel
Peter Hermans uit America gaat de top van de Mont Ventoux beklimmen. Hij is volop in training en bezig met
geld inzamelen voor zijn goede doel: het Toon Hermans Huis Venlo. Op zondag 7 augustus organiseert hij daarom
‘America Amuseert’ in het centrum van America, ook voor het goede doel.

College: duurzaamheid niet stimuleren
met legekorting
Het College van B&W van Horst aan de Maas ziet er niets in om
duurzaamheid op gebied van woningbouw te stimuleren door middel van
kortingen op de bouwleges. Volgens hen zijn andere middelen daar
geschikter voor.
Tijdens de gemeenteraad van
22 december werd wethouder Ger
van Rensch gevraagd om te onderzoeken of men duurzaam bouwen
kon stimuleren door korting te geven
op leges. Het College van B&W vindt
dit echter geen goed idee.
Hoewel het juridisch is toegestaan
om lagere bouwleges te vragen voor
projecten waar duurzaam gebouwd
wordt, is het college van mening
dat het niet het juiste middel is om
haar doel te bereiken. Zij geeft aan
dat nieuwbouw vanuit de wet al
steeds duurzamer moet en dat de
nadruk in Horst aan de Maas met
name moet liggen op het verduurzamen van bestaande woningen.
Een korting op de leges zou dit niet
stimuleren, omdat voor aanpassingen

om bestaande woningen duurzamer
te maken, vaak geen vergunning
aangevraagd hoeft te worden en er
dus ook geen leges hoeven te worden
betaald. Daarnaast stelt de gemeente
dat het toetsen van duurzaamheid
hoge kosten met zich mee zal gaan
brengen.
Het College van B&W geeft aan
dat ze realiseert dat er nu nog geen
duidelijk signaal vanuit de gemeente
wordt gegeven om duurzaamheid
te stimuleren, maar vindt de leges
hiervoor niet het juiste instrument.
Zij wijst naar het Masterplan Wonen
Horst aan de Maas, waarin ook
stimuleringsmaatregelen voor duurzaamheid worden uitgewerkt. Deze
voorstellen zullen in oktober aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.

Vervolg voorpagina

Hermans organiseert het evenement om geld op te halen voor het
goede doel. Maar daarnaast wil hij het
doel promoten en Americaanse
inwoners en buitenstaanders bij elkaar
brengen. “Het Toon Hermans Huis Venlo
is een inloophuis dat activiteiten
organiseert voor mensen die met
kanker te maken hebben. Dit wil ik ook
met America Amuseert. We moeten het
over kanker hebben, het is eigenlijk
een soort taboe. Door er juist over te
praten, kunnen we het taboe wegwerken.”
Het idee begon allemaal met
Hermans zwager Henk Aerdts. “Hij organiseert een wandelevenement in Velden
genaamd ‘Wandele noar Schandele’.
Ik wilde mij voor een goed doel inzetten
en hij zei: waarom niet? Ik ben erover
gaan nadenken en ben toen met het
idee gekomen om vanuit America
1.200 kilometer te fietsen via het Toon
Hermans Huis Venlo naar de top Mont
Ventoux voor het goede doel. Ik doe het

niet alleen voor het Toon Hermans Huis
Venlo, maar ook voor het KWF.”

Naamgenoot
Hermans heeft speciaal gekozen
voor het Toon Hermans Huis Venlo.
“Dat is wel een grappig verhaal. Dit
jaar zou de cabaretier Toon Hermans
honderd jaar zijn. Toevallig heet mijn
vader ook Toon Hermans. Vandaar dat
ik mij voor deze stichting wil inzetten. De cabaretier maakte moeilijke
onderwerpen ook bespreekbaar, zo ook
kanker. Dat wil ik ook doen.”
America Amuseert staat helemaal
in het teken van verbondenheid in de
strijd tegen kanker door je in te zetten
voor mensen met kanker. Daarom heeft
Hermans alle activiteiten een ‘goed
doel-tintje’ gegeven. “Op America
Amuseert kunnen bezoekers een spellenkaart kopen, die een waarde heeft
van een aantal spellen, een plakje cake
en een broodje hamburger. Later in
de dag komen de Three Amigos een

aantal nummers spelen. De voetbalclub,
korfbalvereniging en de dartclub, waar
ik tevens bij speel, zetten zich in. Zo
hebben we bijvoorbeeld bij de korfbalclub het spel ‘doelend naar de top’,
wat weer slaat op mijn goede doel.”

Inzetten voor alle
mensen
Hermans heeft nog geen idee hoe
de sfeer op de Mont Ventoux zal zijn.
“Eén ding weet ik wel, er zullen heel
wat emoties loskomen, daar is het ook
een beetje voor bedoeld. De afgelopen
maanden heb ik flink getraind. Ik zou
morgen kunnen beginnen als ik wil,
ik ben nu al helemaal fit. Helaas moet
ik wachten tot zondag 21 augustus.”
De reden waarom Hermans de berg gaat
trotseren heeft niet specifiek te maken
met persoonlijke emoties. “Ik heb
onlangs mijn vader verloren, maar ik wil
mij vooral inzetten voor alle mensen.
Er mag over kanker gepraat worden.”

Jongetje gewond
na val uit klimtoestel
Een 4-jarig jongetje raakte zondag 24 juli gewond toen hij uit een klimtoestel in attractiepark Toverland in
Sevenum viel. De jongen brak bij de val zijn arm en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.
Het jongetje was in de Magische Vallei aan het spelen op het
Klimkasteel, een klimtoestel, toen
hij door onbekende oorzaak viel.
Omstanders belden direct 112,
waardoor er volgens een woordvoerder van het Sevenumse attractiepark
snel geschakeld kon worden.
De jongen was bij bewustzijn na de

val, maar had pijn aan zijn arm.
Er werden meerdere hulpdiensten
opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. Deze bleek echter niet
nodig: de jongen is met de ambulance
naar het ziekenhuis gebracht. Volgens
Toverland is het ongeluk niet ontstaan door een defect aan het toestel.
Het klimtoestel is door de politie dan

ook na korte tijd weer vrijgegeven.
“We hebben vandaag contact
opgenomen met de familie om te
zien hoe het met hen ging. Het jongetje bleek zijn arm gebroken te hebben
en is hieraan geopereerd. De familie
maakt het goed en is inmiddels weer
thuis”, liet een woordvoerder van
Toverland maandag weten.

Fanclub volgt
Wout Poels naar Rio
Samen met een bevriend stel
werden vervolgens plannen gemaakt.
Nel: “Zo moesten we natuurlijk ook
eerst uitzoeken wat zo’n reis kost en
waar we bijvoorbeeld zouden verblijven. Daarbij hebben we veel hulp
gehad van anderen die al vaker bij de
Olympische Spelen zijn geweest.” Op de
dag dat de vliegreis werd geboekt, was
echter nog niet zeker of Wout überhaupt wel mee zou doen aan de Spelen.
“We vonden echter met z’n allen dat
we, mocht Wout niet mee doen, toch
zouden gaan”, zegt Wilhelmien. Zij en
Nel zijn erg benieuwd naar de stad
waar ze over een kleine week heen
vliegen. Nel: “Ik heb geen idee wat
ik ervan moet verwachten. We gaan
erheen voor Wout en zijn niet van
plan om alle toeristische attracties af
te gaan. Dat wil niet zeggen dat we
helemaal niets gaan bekijken. Zo bezoeken we onder meer een project waar
straatkinderen worden opgevangen.”
Met het oog op de Olympische Spelen
en de vele publiciteit die daarmee
samenhangt, zijn door de stad de straten letterlijk schoonveegt en zijn alle

straatkinderen opgepakt en onderbracht
in inrichtingen. De straatkinderenorganisatie AMAR probeert hen te helpen
en op te vangen in opvangtehuizen.
Deze organisatie wordt al dertig jaar
gesteund door Stichting Sint Martinus
uit Meerlo. Aan een van deze tehuizen
wordt een tv geschonken. Die gaan de
vier namens de fanclub van Wout Poels
overhandigen. Ook slaan ze het Holland
Heineken House niet over. “Wie weet
treffen we koning Willem-Alexander
wel”, lacht Wilhelmien.
De wedstrijd van Wout staat echter
voorop. Op zaterdag 6 augustus doet
hij mee aan de wegwedstrijd. Moeder
Wilhelmien hoopt op een podiumplek.
“Ik verwacht dat hij heel goed gaat
fietsen. Zeker nu hij het zo goed deed in
de Tour de France. Wout is er zelf heel
nuchter onder, al het is natuurlijk voor
hem wel echt een droom die uitkomt.
Maar hij staat met beide benen op de
grond. Daarbij weet je nooit van tevoren
wat er kan gebeuren.” Nel: “We denken
in elk geval dat het een hele mooie reis
gaat worden en dat Wout een medaille
mee naar huis neemt.”
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HALLO op vakantie...
“Ik ga op vakantie en neem mee: mijn paspoort, tandenborstel, zonnebrandcrème en de HALLO natuurlijk!” De redactie van HALLO Horst aan de Maas krijgt wekelijks foto’s
van mensen die op vakantie gaan en het nieuwsblad meenemen. Daarom nu een hele pagina met allemaal vakantiefoto’s.

... in Delhi
Gonnie Korstjaans en Ger Claessen uit Horst waren in mei op bezoek bij hun dochter Piene in Delhi in
India. Piene deed daar haar afstudeerstage bij Deki Electronics. Gonnie en Ger hebben het bedrijf waar Piene
haar onderzoek deed bezocht en ook het farmhouse bezocht, waar Piene met drie andere studenten woonde.
Na afloop van de stage van Piene hebben ze met z’n drieën een rondreis gemaakt door Rajasthan en
Noord-India. Een van de hoogtepunten van deze reis was een bezoek aan de Taj Mahal in Agra. Daar ging de
drie op de foto met de HALLO in het Red Fort van Agra, met de Taj Mahal op de achtergrond.

… in Nieuw-Zeeland
Ger en Rini Hoeijmakers uit Horst zijn vier weken in Nieuw-Zeeland
geweest om daar hun zoon op te zoeken die daar stage loopt. Daar
hebben ze een rondreis gemaakt over het Noordereiland. De foto is
gemaakt in Thermalwonderland Wai-O-Tapu, een park met warmwater
bronnen, kokende modder, kraters, zwaveldampen en mooi gekleurde
rotsen in rood, wit, geel, zwart.

… in Sicilië
De HALLO wordt ook gelezen op het Italiaanse eiland Sicilië. Op de foto staan Florian en Rosalie Hollard
met in het midden hun nichtje Beatrice. Zij keken tijdens het doornemen van het weekblad uit op de mooie
binnenlanden van Sicilië.

… in Turkije
Leo en Els Everaerts uit Hegelsom en Hans en Gert Hagens uit Horst zijn op vakantie geweest in Dalyan,
een klein plaatsje in Turkije. De twee stellen zijn tien dagen op vakantie geweest. Het was ook niet de eerste
keer dat ze naar dit plaatsje zijn gegaan. “Veel toeristen die hier een keer zijn geweest, blijven terug
komen”, aldus het gezelschap. Op de achtergrond zijn rotsgraven te zien die nergens anders voorkomen.
Ook de bootjes zijn typerend voor Daylan. Veel toeristen maken gebruik van de bootjes om een dagje te
relaxen. “Wij weten het zeker, ook wij gaan weer terug.”

… in Thailand

Samen met zijn vriendin Maud Lepsi maakt Erik Roelofs uit Horst een
drieweekse rondreis door Thailand. Ook had hij nog even tijd om aan het
zwembad de HALLO te lezen. “Ik kon de HALLO niet missen in mijn
bagage”, aldus Erik.
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Naar Horst aan de Maas

‘Een heel nieuw gebied’
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BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
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Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Horst aan de Maas elke week bezoekers aan Horst aan de Maas.
Waarom bezoeken zij onze gemeente?
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PERFECT FINISH BV
Erik (38) en Jennifer (35) uit
Gouda zijn hier met hun dochtertje op
vakantie. Ze ruilen de Zuid-Hollandse
stad drie weken lang in voor de
gemeente Horst aan de Maas.
Het gezin verblijft op camping
De Kasteelse Bossen in Melderslo.
“Het is voor ons een heel nieuw

gebied. We zijn nog niet eerder in
deze regio geweest. We zijn nu vier
dagen hier en we hebben het goed
getroffen. We zitten op een fijne
camping en de natuur is hier prachtig
met al die bossen. Daarnaast is er
genoeg te doen, ook voor onze
dochter. We zijn al bij Het Aardbeien-

land geweest, wat erg leuk was, er
zijn mogelijkheden om te zwemmen
en vandaag hebben we wat door de
omgeving gefietst”, zegt het stel.
”Wat we verder nog gaan doen,
moeten we even bekijken, maar tot
nu toe bevalt het ons hier ontzettend
goed.”

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

HALLO en hojje wah

Jaarlijks vriendenuitje
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station HorstSevenum. Waar gaat de reis naar toe?

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

J. Geraedts
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binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 38 00 98

SALE
ZONDAG 31 JULI

KOOPJES
ZONDAG
OPEN: 12.00 - 17.00 UUR

Vier mannen met allemaal een
sporttas in hun hand staan te wachten
op de trein naar Den Haag. Jeroen
Coenders (33), Gian Wagemans (35),
Rob Coenders (36) en Simon Poels (37)
uit Meerlo gaan een weekendje naar
Utrecht. “Dit is ons jaarlijkse vrienden-

uitje”, vertelt Jeroen. “We zijn voorheen
in Amsterdam, Düsseldorf, Antwerpen
en nog een aantal steden geweest.”
De mannen zijn niet van plan om
flink cultuur te snuiven. “We lopen straks
naar de Parade in Utrecht, zoeken een
mooi terrasje uit en ploffen daar neer.

We zullen een aantal bier- en vleestentjes langs gaan en wie weet ook nog wel
een tent waar cabaret te zien is.” Op de
vraag wat de vriendengroep nog meer
gaat doen, antwoordt Rob: “Ik denk niet
veel meer. Meestal gaan we naar een
stad en zien we het wel.”

Wilhelminaplein 1
Horst 077 - 398 16 34
www.topjeansshop.nl en

topjeansshop
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Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. frambozen, blauwe
bessen, perziken, tomaten, paprika,
spekbonen, knoflook enz.
Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel. 077 398 35 52.

Enige en algemene kennisgeving

Samen 65 jaar getrouwd
Samen naar La Providence
Samen op hun laatste reis

Bertha Hoeijmakers-Keijsers
* Castenray, 28-9-1925 † Grubbenvorst, 26-7-2016

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

Bèr Hoeijmakers
* Lottum, 21-7-1922

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

† Grubbenvorst, 26-7-2016

Miep Hoeijmakers
Nel en Joep Joosten - Hoeijmakers
Mieke en Ruud, Jan, Nina
Ralf
Jan en Marij Hoeijmakers - Roeven
Loes en Jeroen
Yvonne en Martijn
Martien † en Ingrid Hoeijmakers - Aarts
Jacky Hoeijmakers †

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.

Familie Hoeijmakers
Familie Keijsers

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Correspondentieadres:
Wilhelminastraat 12, 5971 BJ Grubbenvorst
Wij nemen afscheid van moeke en pap op
zaterdag 30 juli om 11.00 uur in de kloosterkapel van La Providence,
Ursulinenweide 5 te Grubbenvorst.
Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden.
In plaats van bloemen liever een bijdrage voor de
Tovertafel van de PG-afdeling. Hiervoor zijn
collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister.
Een speciaal woord van dank
aan de medewerkers van de PG-afdeling van La Providence
voor de liefdevolle verzorging.

Dankbetuiging

De dood is de overgang naar het onbekende,
maar de liefde gaat niet verloren, die blijft bestaan.
Hub

Hub van Heugten
Wij willen iedereen bedanken voor de steun en medeleven,
in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en het overlijden van Hub.
Annie van Heugten Wanten en familie

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.

Te koop BBQ-pakket van onze
scharrelvarkens. Pakket voor 4
personen € 20,-. Het vlees is vacuüm
verpakt en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America,
tel. 464 13 80/06 17 21 89 33.

Meubel leegverkoop.
Stoelen v.a. 2,50. Tafels v.a. 10,00.
Kasten v.a. 10,00. Onze meubelhal
moet snel leeg en daarom deze
lage prijzen. Nog volop keuze, wees
er snel bij. Twedde Kans Kringloop
Speulhofsbaan 7a Meterik.

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
Ongedierte preventie. Last van
ongedierte wespen, mieren, muizen,
ratten? Bel 06 57 11 61 24.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Gevraagd personeel:
rozenoculeerders en binders.
J. Geurts tel. 06 28 12 24 01
Uw huis verkopen. Uw huis
verkocht krijgen voor € 500 excl.
Voor meer informatie kijk op
www.heikevastgoed.nl of
bel 06 55 12 69 96 Bvd.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag-/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl

Geboren

Timo

19 juli 2016
Zoon en broertje van
Paul en Imke Houben
Suus
Zonnedauw 9
5975 TD Sevenum

Welkom lief ventje!

Geboren op 23 Juli 2016

Bram

Geboren

Siel

20 juli 2016
Zoon van:
Erik van lipzig &
Karin van den Munckhof
Zwarte Plakweg 43
5966 RJ America

Welkom lief ventje!

Lemmy
19 juli 2016
Zoon van
Ellen van Rens &
Servier Klunk

Zoontje en broertje van:
Richard Verheijen
en Wendy Clabbers
Ties en Stan

Broertje van Suze & Charlie

Zandterweg 9 A
5973 RB LOTTUM

Kogelstraat 21
5963 AN Hegelsom

Wij willen iedereen,
in welke vorm dan ook,
bedanken voor de felicitaties
met ons 50-jarig huwelijk

Langs deze weg willen we
iedereen heel hartelijk bedanken
voor alle felicitaties die wij
hebben ontvangen met ons
50-jarig huwelijk.
Speciaal Con Brio voor de
hartverwarmende zang.
Het was geweldig.

Het was GEWELDIG.

Chris en Mien
Cuppen-Wijnands
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.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Leo en Bep Puijn van Lin
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Kantoorruimte in Horst-Centrum.
Nieuwe kantoorruimtes, div. afmetingen, vanaf 250 euro per mnd. Tel.
06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.
Te koop: herensportfiets en damesfiets, 1 fietsdrager. Westerholtstraat
12 Horst. Tel.: 077 398 30 47.
I-pad kwijtgeraakt? Wie is er de
afgelopen tijd een I-pad kwijtgeraakt?
Neem contact op met Politie Horst
want hij is gevonden.

Te koop mooi gelegen vrijstaand
chalet te Velden. Tel. 06 81 99 56 17.
Te koop nieuwe aardappelen,
tuinbonen, biologische augurken,
snijbonen en gele wasboontjes.
Mts. Kellenaers-Kusters, Bosstraat 63
Hegelsom.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Kleinschalig en flexibel

Dag en nacht bereikbaar

Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

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

Kinderdagverblijf
T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
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Tienray:
alle activiteiten in kerk
Om de kerk in Tienray voor de toekomst te behouden, moeten alle activiteiten die onder meer in het Parochiehuis en de soos van OJC Gaellus plaatsvinden, daar naar toe worden overgeplaatst. Dat is de conclusie van de
werkgroep Accommodatieplan Tienray.

Geslaagden
Valuascollege
Het Valuascollege in Venlo maakte onlangs haar geslaagden bekend.
Namens HALLO Horst aan de Maas van harte gefeliciteerd!

Vwo

Kim Coenen, Grubbenvorst;
Imke van Dooren, Grubbenvorst;
Adelina Neziraj, Grubbenvorst;
Marnick Niessen, Grubbenvorst;
Joëlle Peijs, Grubbenvorst

Wimco Veerman, Grubbenvorst

Havo
Daphne de Dreu, Grubbenvorst;
Djamel Rihia, Grubbenvorst;
Mayke Verschueren,
Grubbenvorst

Vmbo Kaderberoepsgericht
leerweg
Fleur Burhenne, Grubbenvorst

Vmbo Gemengd
theoretische leerweg

Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg

Iris Berns, Grubbenvorst;
Elena Cinque, Grubbenvorst;

Ilse Belga, Grubbenvorst

Carbootsale
Zondag 31 juli Carbootsale Tegelen op
terrein Heideruiters 9-15.30, 06 25 05
18 94 www.hh-marktkramen.nl
Opruiming breigaren, Breimode en
Handwerken ‘’t Schippertje Schoolstraat 6 Horst. Tel.: 077 398 19 75.

Woonhuis te huur in Lottum
nabij centrum: 6 slaapkamers,
ruime keuken en woonkamer. Grote
vrijliggende achtertuin. Eventueel
met kantoor en werkplaats. Voor info:
lottumappartement@gmail.com
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

Te koop pruimen in onze automaat.
Bestellingen mogelijk op tel.nr.:
077 398 43 08 of 06 20 59 89 78.
Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50 Meterik.

Gratis stalmest op kopakker telefoon
06 46 77 51 56 of 06 27 59 33

Gratis ophalen herbruikbare
goederen voor in huis. O.a.
meubels, witgoed, lampen, bedden,
keukengerei. Bel na 17.00 uur
06 13 17 31 64.

Inloopavond Praktijk Keuten
Kleurentherapie, maandag avond
v.a. 19.00 uur. Horsterweg 16c
Broekhuizen 06 24 24 45 80.

PUZZEL

Sudoku

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Voldoende ruimte
De werkgroep heeft de accommodaties tegen het licht gehouden
en concludeert dat de activiteiten in
het dorp het beste gebundeld kunnen worden in de kerk en de Winkel
(de voormalige souvenirwinkel waar
nu Heemkundevereniging MeerloWanssum gebruik van maakt). Volgens
de werkgroep is deze locatie centraal
gelegen, heeft hij voldoende ruimtes
voor de toekomstige gebruikers en
kost naar verwachting het minste.
Op de plek van het Parochiehuis,

de soos en dienstencentrum Zonnehof
kan vervolgens woningbouw worden
gepleegd. Door voor deze locatie te
kiezen, kunnen ook de twee historische
gebouwen behouden blijven, aldus de
werkgroep.
Op de dan vrijgekomen locaties
kan vervolgens woningbouw plaatsvinden. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum heeft
enkele jaren geleden een bestemmingsplan goedgekeurd voor de bouw
van 49 woningen in de kloostertuin.
Gemeente Horst aan de Maas heeft de
projectontwikkelaar voorgesteld om de
grond te ruilen voor andere percelen in
het dorp zoals de plek waar nu de soos
en het Parochiehuis zijn gevestigd.

Metalwire B.V. heeft zich gespecialiseerd
in de verkoop van industriële draad in
de meest brede zin van het woord.
Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid
tot een moderne organisatie met een
gunstig gelegen logistiek centrum.

Oplossing vorige week:
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Vrachtwagenchauffeur CE
Wat verwachten wij van jou:
• CE Rijbewijs
• Code 95 klaar
• Digitale pas

• Ervaring met (stuur-as) trailer
• Bereidheid tot incidenteel overnachten

Wat bieden wij:

7

9
3

gemeenschapsaccommodaties zoveel
mogelijk voor meerdere doeleinden
worden gebruikt.

Wij zijn per direct op zoek naar:

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.

8

De werkgroep boog zich het
afgelopen anderhalf jaar over het
accommodatieprobleem in Tienray.
Het dorp kent, naast het voormalige
klooster en de horeca, zeven accommodaties. Enkele daarvan, zoals het
Parochiehuis en de kerk, hebben
aangegeven moeite te hebben de
exploitatie rond te krijgen. Daarbij
maakt de soos zich zorgen over het
teruglopend bezoekersaantal. De Mariaschool gaat fuseren met basisschool
De Klimboom in Swolgen. Het voornemen is voor deze beide scholen een
nieuwe accommodatie te bouwen in de
buurt van MFA Kerkebos, op een locatie
tussen de twee dorpen in. Daarnaast
wil gemeente Horst aan de Maas dat
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Naast een goed salaris kom je te werken bij een stabiele onderneming
met goede toekomstperspectieven. In eerste instantie krijg je een
tijdelijk contract voor de duur van één jaar. De intentie is om op termijn
een vast dienstverband aan te bieden.
U kunt bij voorkeur solliciteren via mail: sollicitatie@metalwire.com
t.a.v. Peter Janssen, Expeditiestraat 11, 5961 PX Horst
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ACTIEWEKEN BIJ NUVA
BIJ AANKOOP VAN
5 ATAG APPARATEN,
EEN ATAG
VAATWASSER
CADEAU!*
AFZUIGKAP,
met vier snelheden,
geluidsarm, afzuigcapaciteit 679M3 en
LED verlichting.

OVEN MET
MAGNETRON,
met hetelucht, boven
en onderwarmte
en grillfuntie, inhoud
51 liter.

5- PITS
GASKOOKPLAAT,
met Supervario-wokbrander.
Door grote branderafstand
meer ruimte voor pannen
en easy-clean coating.

KOELKAST,
energielabel A+,
vier luxe plateaus in
hoogte verstelbaar
voorzien van LED.

VAATWASSER,
vijf programma’s
en start uitstel.
Energielabel A+, laag
energieverbruik en
geluidsniveau.

TOPDEAL

HOOGGLANZENDE
KEUKEN

5.998,-

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET

Incl. Granieten werkblad en achterwand,
5 luxe ATAG apparaten en eenhendelmengkraan vol RVS.
Leverbaar in 12 hoogglans
kleuren.

Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T0493 441111

BOERENKAMPLAAN 143
T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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De OndernemersHub

‘Door te delen ontstaat er iets concreets’
Het initiatief de OndernemersHub is een paar maanden geleden officieel van start gegaan. In een bedrijfspand
aan de Venrayseweg in Horst kunnen ondernemers hun kennis en ideeën delen, met als doel elkaar sterker te maken.

Martin Aarts, Marianne Geurts en
John van Helden zijn drie van de initiatiefnemers van de OndernemersHub.
Martin: “De OndernemersHub is een
plaats waar gelijkgestemden elkaar
door middel van interactie verder kunnen helpen.”
De Hub is eigenlijk terloops
ontstaan. “Ik denk dat je kunt stellen

dat de Hub er in concept ruim twee
jaar geleden al was, alleen zonder dat
we ons er van bewust waren. Toen al
deelden verschillende ondernemers er
hun ideeën,” vertelt Marianne. Zo’n vier
maanden geleden kreeg de plek na
een voorbereidingsproces officieel de
naam OndernemersHub.
Nu zitten er dagelijks mensen in

de ruimte van de OndernemersHub.
Ondernemers kunnen er rustig werken
en de bedoeling is dat er tijdens het
werken vanzelf gesprekken ontstaan.
Door die gesprekken ontstaan nieuwe
ideeën en verbindingen en daardoor
kan de OndernemersHub het voor
bedrijven makkelijker maken om
ideeën in de praktijk te brengen.

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

Verborgen gebreken
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
U heeft er vast wel eens van gehoord; een verborgen gebrek. Het valt
in de praktijk op dat diegene die er wel eens iets over heeft gehoord of
gelezen, er vaak ook een uitgesproken mening over heeft. Maar waar
hebben we het nu eigenlijk over en wat als er een verborgen gebrek
wordt aangetroffen?

Dat is nog niet zo eenvoudig.
De verkoper van een woning heeft
een zogeheten meldingsplicht en
is dus verplicht om de koper te
informeren over een groot scala
aan eigenschappen en eventueel de
gebreken die met het te verkopen
huis te maken hebben.
Anderzijds heeft de koper een
onderzoeksplicht, de koper kan er
dus niet blindelings van uitgaan
dat alles maar op een presenteerblaadje aangereikt wordt. Hoe is de
onderhoudstoestand? Zijn er kwalitatieve verplichtingen van toepassing? Hoe ziet bij een appartement
de financiële gesteldheid van de
Vereniging van Eigenaars er uit? De
koper zal zelf ook in actie moeten
komen!

Toch kan het gebeuren dat de
koper na de eigendomsoverdracht
een gebrek aan de woning constateert. Wat kun je daar dan als nieuwe
eigenaar mee? Hoe is de koopakte
opgesteld, in hoeverre is het de verkoper te verwijten en is de verkoper
misschien aan te spreken voor de
kosten van herstel? Dit zijn slechts
enkele van de vele factoren die een
rol spelen.
In principe komen gebreken
geconstateerd na de eigendomsoverdracht van het woonhuis voor rekening van de koper. Hierop zijn twee
uitzonderingen. Een ernstig gebrek;
dat is een gebrek dat het gebruik
als woonhuis in de weg staat. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een rottende
dakconstructie. De tweede uitzondering is een niet- gemeld gebrek,
waarvan de verkoper wel kennis had.

Daarvoor zijn waarden als transparantie
en vertrouwen erg belangrijk. “Je moet
open durven zijn en je informatie echt
willen delen,” zegt Marianne.
John: “Alleen een idee is niet
genoeg. Er moeten stappen gemaakt
worden om dat idee ook echt uit te
voeren en door die stappen samen te
maken wordt het proces naar de uitvoering makkelijker en leuker. Door te
delen ontstaat er iets concreets.”
Naast het concretiseren van ideeën,
wil de Hub ondernemers die vastzitten
helpen om meer ‘out of the box’ te
denken. Martin: “Tegenwoordig kunnen
bedrijven niet meer alles zelf bedenken. De beste ideeën zitten buiten je
bedrijf en met de OndernemersHub
kunnen we ideeën en ondernemers
ook bij elkaar brengen.”
Inmiddels zijn de eerste resultaten
van de OndernemersHub al zichtbaar.
Vijf ondernemingen hebben vanuit de
Hub de handen in elkaar geslagen en
zijn het nieuwe bedrijf Yookr gestart.
Martin, Marianne en John zijn alle drie
nauw betrokken bij het ontstaan van
Yookr. “Yookr is een bedrijf dat een centraal cloudplatform met mobiele app
bouwt om alle apparaten die met internet verbonden zijn, te besturen en de
meetgegevens daarvan visualiseert,”
vertelt Martin. Marianne vult aan:
“Yookr maakt het leven gemakkelijker
door apparaten via de cloud te verbinden. Zo kan de gebruiker de apparaten
zelf flexibel en gebruikersvriendelijk
instellen en gebruiken. Yookr biedt
een centraal cloudplatform waar
consumenten en ondernemers, door
te delen, samen voortdurend nieuwe

toepassingen bedenken en creëren.
Denk bijvoorbeeld aan een internetapplicatie waardoor weersvoorspellingen
gekoppeld worden aan het beregenen
van je tuin of om collectief koopgedrag
van deelnemers van het platform te
vertalen naar het automatisch leveren
van levensmiddelen, rechtstreeks van
de boer.”

Het kleinschalige is
juist de kracht
Ook in de toekomst hoopt de
OndernemersHub een helpende hand
voor ondernemers te zijn. Over echte
successen boeken denkt het platform
nog niet echt na. Martin: “Wat is
succes? Voor mij is het al een succes dat we elkaar kunnen helpen.”
Groeien is dan ook niet direct een doel.
“Het kleinschalige is juist de kracht van
de Hub. Als de groep te groot wordt,
gaat dat ten koste van de transparantie. Waar we wel naar zouden kunnen kijken, is of we het concept naar
meerdere locaties kunnen kopiëren,”
zegt Marianne.
Typerend voor de OndernemersHub
is de vrijblijvendheid. “Er zijn geen
verplichtingen. Iedereen kan vrijblijvend komen en gaan. Het enige wat
je misschien als plicht zou kunnen
zien, is dat je deelt.” Martin: “Het uitgangspunt van de OndernemersHub
is ‘delen = vermenigvuldigen’. Op die
manier kunnen ondernemers weer
met drive en vanuit het hart gaan
ondernemen. Ondernemen wordt dan
niet alleen makkelijker, maar ook een
stuk leuker.”

Nieuw atelier in
Hegelsom
De rode spinsels met daaraan vastgebonden een gum die afgelopen
week in Horst aan de Maas opdoken, zijn afkomstig van kunstenares Helmie
van de Riet. Zij vestigt hier mee de aandacht op de opening van haar
nieuwe werkplaats in Hegelsom.

Het lastige voor de koper is dat de
bewijslast dat de verkoper er kennis
van had, bij de koper ligt.
Ook hoe de koopakte is opgesteld is essentieel. Wordt er gebruik
gemaakt van de ouderdomsclausule? Is de nimmer bewoond-clausule
opgenomen? Wat staat er wel en
niet in de vragenlijst? Allemaal
zaken waar uw NVM-makelaar u
uitstekend over kan adviseren.
Kortom: Koper; zorg dat je
onderzoekt (laat onderzoeken) wat
je koopt en verkoper; weet wat je
verkoopt!

www.intermakelaars.com

“De rode spinsels stellen bloedvaten voor’, zegt Helmie van de Riet.
‘Deze bloedvaten heb ik in de afgelopen
tien jaren gebreid. Deze hebben ooit als
kunstwerk tentoongesteld gestaan
tijdens een expositie. De bloedvaten
hadden een totale lengte van meer dan
één kilometer. Nu kwamen ze meer dan
goed van pas, want deze laten zien dat
het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Op een creatieve manier wilde ik laten

zien dat een droom van mij gaat
uitkomen, het starten van mijn eigen
creatieve werkplaats in Hegelsom.”
Het atelier Zonder Gum wordt gevestigd
op het PeTC+ terrein in Hegelsom. In de
werkplaats kunnen zowel kinderen,
volwassenen als ook complete teams en
groepen collega’s terecht voor
cursussen en workshops. Op zondag
4 september is van 15.00 tot 17.00 uur
een open dag.
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Wat
zeg je?
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) presenteerde onlangs de
resultaten van het onderzoek naar de
gevolgen voor het welzijn van mensen die in
de buurt van intensieve veehouderijen wonen.
Daaruit bleek dat dit een nadelig effect kan
hebben op de gezondheid. In Horst aan de
Maas zegt 56 procent geen last te ervaren van
veehouderijen in de buurt. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Van de ondervraagden zegt 76 procent
niet in de buurt van een intensieve
veehouderij te wonen. In Horst aan de Maas,
geeft 16 procent aan daar wel eens last van
te hebben. “Wanneer de stallen in de zomer
leegkomen, de mest uitgereden wordt en
de stallen schoongemaakt worden hebben
wij zeer veel last van vliegen”, geeft iemand
aan. Ergens last van hebben is uiteraard een
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Je woont nu eenmaal
in het buitengebied’
4%

Eens
16%

Weet niet

24%
56% Neutraal
Oneens

Ik heb last
van intensieve
veehouderij

Inwonerspanel

1.672 leden

Horst aan de Maas als gezonde regio. Kleinere
subjectief begrip. Iedereen ervaart overlast
agrarische ondernemingen zullen het loodje
anders. “Een veehouderij kan wel af en toe
leggen als deze grootschaligheid doorzet,”
vies ruiken maar als je buurman staat te
reageert deze inwoner. Zo’n dertig procent is
barbecueën en de wind staat ongunstig ruik
het niet mee eens met deze stelling. “Ik denk
je dat ook. Dus je moet alles in perspectief
dat je altijd eerst
zien”, vindt deze
moet kijken of er wel
persoon. “Ik ruik het
overlast is. Bij voorbaat
wel eens. Een minder
‘Wat is last?’
alles tegenhouden
prettige geur, maar dat
‘Ligt aan de windrichting’
is te rigoureus.”
weet je als je op het
TipHorstaandeMaas is
platteland gaat wonen.
‘Soms stinken de kippen’
een samenwerkings
Wil je dit niet, ga dan
verband tussen
naar de stad”, voegt
HALLO Horst aan de
een ander daar aan toe.
Maas en TopOnderzoek.
Bijna veertig procent van de inwoners is
Voor meer resultaten of aanmelden
het eens met de stelling dat gemeente en
voor de volgende enquête, kijk op
provincie er alles aan moeten doen om de
vestiging van intensieve veehouderij tegen te
www.tiphorstaandemaas.nl
gaan. “Intensieve veehouderijen schaden het
Reageren?
milieu en het landschap. Staat in contrast met
www.hallohorstaandemaas.nl

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

winkel • zelfpluk • terras • speeltuin

Martens Systems B.V.
Plataanstraat 16
5802 EJ Venray
T +31(0)478 220 220
E info@martenssystems.nl
I www.martenssystems.nl

verse blauwe bessen

€ 5,00 per kilo
zelfpluk

€ 2,50 per kilo

MONTEUR BEVEILIGING & DATA/TELECOMMUNICATIE

Dorperpeelweg 1 America Tel. 06 - 39 23 92 65

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

SOS
SPRAY

Verkoelt en ontspant.
Heerlijk bij warme dagen.

7,90
n€
vat/m
Open: dinsdag
vrijdag 10.00 - 18.00

voor

€ 6,30

zaterdag 10.00 - 16.00

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Heb jij enkele jaren ervaring als installatie/elektromonteur en ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?

Dan zijn wij op zoek naar JOU!
Profiel
• Je beschikt over een MBO opleiding elektrotechniek of gelijkwaardig
• Je hebt interesse in communicatie en beveiliging
• Je bent accuraat, flexibel, probleemoplossend & enthousiast
• Je bent klantgericht en representatief
• Je vindt het leuk om klanten te bezoeken
• Je werkt graag in een teamverband
• Je bent in het bezit van een MBV diploma of bent bereid deze te halen
• Je bent bereid om mee te draaien in de storingsdienst
Werkzaamheden
Als servicemonteur ben je zelfstandig bezig met het aanleggen en het opsporen/
verhelpen van storingen in diverse beveiligings- & data installaties. Je stemt je
werkzaamheden af met de klant en je hebt oog voor verbeteringen in de installatie.
Daarnaast voer je periodieke onderhoudstaken en reparatiewerkzaamheden uit.
Wij bieden
Goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden met een passend salaris. Goed
opleidingsprogramma, prettige informele werksfeer en werken in een enthousiast
team. Als zelfstandig servicemonteur heb je de beschikking over een serviceauto.
Ben jij de gedreven en enthousiaste servicemonteur die wij zoeken?
Kom dan bij het team van Martens Systems BV!
Mail je CV voorzien van motivatie naar:
John Rijkers, john.rijkers@martenssystems.nl.

Martens

Systems

BV,

t.a.v.
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Bespreking Poll week 28

Stress van vakantiebaantjes is onzin
Dat vindt ook een ruime meerderheid van 68 procent van onze stemmers.
De poll werd voorgelegd naar aanleiding van een onderzoek van FNV Jong,
waaruit bleek dat 71 procent van de jongeren een bijbaantje heeft en 63 procent van hen stress ervaart tijdens het vakantiebaantje.
Die stress wordt onder andere veroorzaakt door onregelmatige en
onzekere roosters, hoge werkdruk en vervelende chefs of collega’s. Ook te veel
verantwoordelijkheden, geen pauze kunnen opnemen, pestgedrag en te weinig
collega’s liggen daar aan ten grondslag. Die stress is wel te begrijpen: voor veel

scholieren is het de eerste keer dat ze buiten de deur werken.
Onzin, vinden de meeste stemmers. ‘Wen er maar aan’ of ‘niks gewend’,
hoor je sommigen van hen misschien al denken. Bijna een derde van onze
stemmers kan zich echter wel voorstellen dat vakantiebaantjes stress opleveren. Zij zien bijvoorbeeld oplossingen in de houding van werkgevers. Die zouden rekening kunnen houden met de stress voor jongeren door meer personeel
aan te nemen, zodat de werkdruk afneemt ,of af en toe een complimentje te
geven.

Beter een goede buur dan een verre vriend
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Uit onderzoek van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum
blijkt dat een kwart van de Nederlanders wel eens ruzie heeft met de buren.
Dit komt voornamelijk voor in de dichtbevolkte gebieden. Als mensen dicht op
elkaar wonen, hebben ze nu eenmaal vaker last van elkaar. De meeste klachten komen over geluidsoverlast zeggen de onderzoekers.
Maar ook buurtkinderen die te veel herrie maken en overlast van verbouwingen behoren tot de oorzaken van burenruzies. Terwijl het maar een kleine
moeite is om rekening te houden met je buren wanneer je bijvoorbeeld de

keuken gaat verbouwen (dus niet ’s morgens om 07.00 uur al gaan breken)
of wanneer je een feestje hebt dat tot in de vroege uurtjes doorgaat.
Aan de andere kant moeten we ons ook niet overal aan gaan ergeren.
Je kiest er tenslotte zelf voor of je in een drukke woonwijk gaat wonen of
ergens in het buitengebed. Een goed contact met je buren is erg belangrijk,
wie weet waar je ze nog eens voor nodig hebt.
Beter een goede buur dan een verre vriend. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 29) > Geef mij maar een tropische zomer > eens 30% oneens 70%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

De waarheid achter het monsterplan
Vijf weken terug plaatsten wij, Sabrina en Eveline, op deze pagina een
opiniestuk over de vastgestelde woonvisie van onze gemeente: het
monsterplan. Onze conclusie? Er is in de woonplannen amper aandacht
voor jongeren. Dit vinden wij nog steeds, maar een ding is ons, na drie
gesprekken met twee wethouders, een raadsvergadering en ontelbare
discussies, duidelijk: het is voor gemeente amper mogelijk deze woningen
te realiseren.
Omdat het voor bestuurders,
politici, ambtenaren dan wel
beleidsmakers lastig blijkt om hier
transparant over te communiceren,
voelen wij ons geroepen om aan
onze burgerplicht te voldoen en in dit
slotwoord duidelijkheid te geven.
Waarom is het lastig om betaalbare

woningen te realiseren voor jongeren?
Onze gemeente heeft weinig huurwoningen (nog geen twintig procent).
Er is jarenlang vooral ingezet op het
bouwen van koopwoningen; Woningcorporaties hebben geen zin om te
investeren in ‘blijvende huurwoningen’
door de verwachte krimp; vanwege

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

Maandag 1 augustus is er
geen Alzheimer Café
i.v.m. vakantie.
Het volgende Alzheimer Café
vindt plaats op
maandag 5 september.

leegstand mag er niet meer bijgebouwd worden: logisch; Je kan
koopwoningen niet zomaar blijvend
transformeren tot huurwoningen.
“Dat is nogal een stap terug in de tijd,”
aldus Martijn van der Putten (wethouder Venray); Effect nationaal beleid:
verscherpte hypotheekregels voor
jongeren maakt kopen lastig; Effect
internationaal beleid: druk op de
woningmarkt door vluchtelingen.
Complex. Maar er zijn een paar
dingen die de gemeente kan doen,
en jawel: deze staan ook in de
woonvisie. 1. Tegemoet komen aan
woningcorporaties en dan toch tijde-

lijke huurwoningen bouwen zoals de
HeijmansOne 2. Woningen realiseren
vanuit particulier initiatief met een
groep jongeren.
Nu we deze context kennen,
wordt de woonvisie voor ons niet
beter, maar wel begrijpelijker.
Dus, ben jij jong en op zoek naar een
woning? Leer dan deze vakantie een
tent op te zetten. Wel zo handig.
Waarvan akte.
Eveline Baas,
Ellenberg, Broekhuizen
Sabrina Hermans,
Veerweg, Broekhuizen

Krantenstapel
Als je tien minuten niets te
doen hebt, moet je eens kijken
naar de lijst van terroristische
aanslagen. De enorme lijst van
2015 en de eerste helft van 2016
zijn schrikbarend groot ten
opzichte van de periode 2008 tot
en met 2013. Parijs, Orlando,
Istanbul, Bagdad, Nice, Brussel.
Het rijtje is eindeloos lang.
De tijden dat je twee weken op
vakantie ging en alleen gemist
had dat Bokito uit zijn verblijf in
Diergaarde Blijdorp ontsnapt
was zijn voorbij.
Hoe meer aanslagen, hoe
moedelozer ik er van word.
Tegelijkertijd doet een pushbericht van NOS met de melding
van bijvoorbeeld een schietpartij
in Florida me steeds minder. Eerst
schoot ik nog bijna uit m’n stoel
om meteen de televisie aan te
zetten, maar aanslagen lijken
schering en inslag te worden.
Onze premier Rutte kan nog
honderd keer zeggen dat wij met
meer zijn, maar het komt niet
meer binnen bij mij. “We zijn met
meer, maar raken ook per aanslag
meer en meer verdeeld lijkt het”,
schiet het door mijn hoofd.
Sinds de zomer van 2014
bewaar ik de kranten – ja serieus
– met nieuws waarover waarschijnlijk nog lang gesproken
wordt. Bijvoorbeeld de ramp met
vlucht MH17, de aanslagen op het
satirische weekblad Charlie Hebdo
en de overwinning van Max
Verstappen tijdens de GP van
Barcelona. Gebeurtenissen waarbij
mensen over twintig jaar elkaar
vragen ‘Waar was jij op dat
moment?’ Momenteel ligt de
editie van het dagblad met de
aanslagen in Nice bovenaan de
stapel van 28 papieren kranten.
Ik hoop oprecht dat we deze
zomer een beetje lief voor elkaar
zijn en ik, als ik over een maand
weer naar school ga, een
juichende Dafne Schippers die
Olympisch kampioen op de 200
meter sprint is geworden
bovenaan de krantenstapel zie
liggen. Heb een mooie, terreurloze zomer!
Teun
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Dit is mijn club
6/15

Judoclub Lottum

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven, waaronder veel sportverenigingen. Van turnen tot
beugelen, alle takken van sport zijn vertegenwoordigd. Tijdens de zomerstop blikt HALLO Horst aan de Maas met
vijftien verenigingen terug op het afgelopen seizoen en kijkt ze alvast vooruit. In deze aflevering: de judoclub
uit Lottum.

enthousiast.” De jongste spelers van de
club worden automatisch ingeschreven
voor de instapcompetitie, waarin ze
judoën tegen spelers van verenigingen
uit de regio. “We geven alle leden op.
Dat is gezellig en leuk”, zegt de
voorzitster. “We hebben een paar
judoka’s die het echt heel goed doen.
Dat motiveert natuurlijk ook.” Een team
van de club deed afgelopen seizoen
mee aan de Jeugd Judo Competitie
Limburg (JJCL) en werd daar in de klasse
jongens tot 12 jaar kampioen. Anoeska:
“Judo is natuurlijk een individuele sport,
maar omdat je als team mee doet, krijg
je echt een clubgevoel. Je staat met zijn
allen aan de kant en we zijn allemaal
voor Lottum.” Om dat teamverband te
versterken, zijn de jongeren afgelopen
jaar ook vaak samen gaan eten na een
wedstrijd.

We zijn allemaal
voor Lottum

Het eerste jaar voor het nieuwe
bestuur van judoclub Lottum zit er

bijna op. Kersverse voorzitster Anoeska
Heinemans kijkt tevreden terug. “We

zijn met het nieuwe bestuur enthousiast begonnen en onze leden zijn net zo

Maar het is meer dan alleen
judoën bij de club: zo zijn ze afgelopen seizoen met een clubje naar
Papendal geweest, waar de Judo Bond
Nederland (JBN) een jeugddag hield.
Ook Olympische judoka’s kwamen op
de dag af. “Dat was echt een succes. Komend seizoen hopen we weer
te gaan, maar dan met een grotere
groep.” Ook wil de voorzitter het judokamp weer nieuw leven inblazen.
De ambities voor het komend jaar

heeft het nieuwe bestuur duidelijk:
een hechte club blijven, liefst iets
groter dan nu, waar mensen zich
thuis voelen. Of het nu recreatief of
iets fanatieker is: het moet allemaal
een plek krijgen binnen judoclub
Lottum. Ze willen daarom meer
mogelijkheden creëren voor de
echte toppers. “We gaan proberen
om het weer goed te doen op het
JJCL. We gaan kijken wat er kan qua
wedstrijden. De vereniging moet
vooral leuk en hecht zijn. Maar als
iemand fanatiek wil sporten, dan
moet dat ook kunnen. Degenen die
meer of hogere wedstrijden willen
spelen, moeten hier ook de kans
voor krijgen.”

Liefst iets groter
dan nu
De club heeft met name veel
jeugdleden. “We zijn natuurlijk altijd
op zoek naar nieuwe leden”, geeft
Anoeska aan. “Jaren geleden was
de club bijna dubbel zo groot. Maar
het aantal kinderen in het dorp
daalt ook, dat zien we wel terug
in ons ledenbestand. We hebben
vorig seizoen voor het eerst een
vriendjesdag georganiseerd, waarbij
onze leden vriendjes of vriendinnetjes mee mochten nemen. Daarvan
zijn er toch een paar lid geworden.
Dat hopen we komend seizoen ook
weer te kunnen realiseren.”

De grootste in de regio: in groenteplanten,
geselecteerd op ziekte vrije soorten

• 4 soorten vlees:
- gemarineerde karbonade
- gemarineerde kipfilet
- hamburger
- bbq worst
•
• 4 soorten saus:
- zigeuner
- cocktail
•
- knoflook
- bbq saus

10
borden/bestek
en servetten
kruidenboter,
stokbrood
wit/bruin

p.p.
95
en
sam

Nu volop aardbeienpla
nten
Nieuwe perkplanten
Groenteplanten

• 3 soorten salade:
- huissalade
- pasta kipsalade
- bbq salade
• koude schotel,
aardappelsalade

BUDGETBARBECUE!

Preiplanten

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

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

Banden - Accu’s - Carwash

DE barbecuespecialist
DE barbecuespecialist
van de regio

van de regio

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Fietstocht Beleef de Dag 2016

Een fietstocht voor 55-plussers in
de gemeente Horst aan de Maas!
De fietstocht vindt plaats op woensdag 14 september.
Melderslo
MFC De Zwingel, do. 25 augustus en
De route is ca. 44 kilometer.
di. 30 augustus van 10.00 – 12.00 uur.
Er zijn twee startpunten:
Info.: dhr. L. Jenniskens tel. 077  398 24 75.
1. De Witte Hel in Horst.
Starttijd tussen 09.00 en 11.00 uur.
Meterik
2. De Wingerd in Sevenum.
MFC de Meulewiek, do. 24 augustus van 13.30
Starttijd tussen 10.00 en 11.00 uur.
– 14.30 uur. Info: Henk Smeets,
Bij de start ontvangt u enkele lekkernijen voor
tel.: 077 – 398 88 95.
onderweg. En een tegoedbon voor een kop
koffie met vlaai (alleen inwisselbaar bij uw
Sevenum
startlocatie gedurende de starttijd). En natuurKBOruimte De Wingerd. Woe. 10 en 17 aug.
lijk ontvangt u de fietsroute met activiteitenproen 7 sept. van 10.00 – 12.00 uur. Vr. 12 aug. en
gramma. Het inschrijfgeld bedraagt € 6.
2 sept. van 14.00 – 16.00 uur. Zo. 7 en 28 aug.
Op diverse plaatsen op de route is muziek.
van 10.30 – 12.00 uur. Info.: Piet Thijssen, tel.
077  467 15 45.
Thema 2016: Veilig Bewegen!
De Wingerd is ingericht met diverse stands,
Bij de inschrijving dient u het inschrijfgeld
waar u zich op een interactieve manier kunt
van € 6 contant (liefst gepast!) te betalen.
laten informeren over veilig bewegen. Er is veel
U ontvangt dan het Beleefdedagrugzak
informatie te krijgen. Komt dat zien!
2016. Deze rugzak is op 14 september het
startbewijs.
Inschrijven
De inschrijving begint op 1 augustus. Voor het
Scootmobielen
aanmelden is geen aanmeldkaart nodig. Wilt u
De route is helemaal met de scootmobiel te
meefietsen, dan kunt u zich aanmelden op de
rijden. U dient er wel zelf van overtuigd te zijn
volgende plaatsen:
dat u en uw scootmobiel in staat zijn om de
route van 44 km te volbrengen. Op de route
Gemeentehuis Horst aan de Maas
zijn oplaadpunten. Deelname is op eigen risico.
tijdens kantooruren. Inschrijven kan hier van
In geval van nood kunt u natuurlijk altijd contact
1 augustus tot 9 september.
opnemen met de organisatie.
Broekhuizen
Bus
Gemeenschapsruimten Naesenhof.
Kunt of wilt u niet fietsen, maar wilt u deze dag
woensdag 31 augustus van 11.00 – 12.00 uur.
toch meebeleven? Dan kunt u zich aanmelden
Info: Mien Colbers, tel.: 077  463 21 39
voor de bus. Dat kan van 8 t/m 27 augustus bij
Piet Thijssen van de KBO Sevenum (077  467
Griendtsveen
15 45) of bij Huub Raassens (06  53 93 69 06).
Joke Steeghs, Meester ter Voertstraat 6,
Iedere dag van 10.00 tot 12.00 uur.
doorlopend, mits thuis aanwezig.
Vanaf medio augustus tot 2e week september.
Afhankelijk van de aanmeldingen vertrekt de
Tel.: 0493  52 92 66.
bus vanuit Sevenum en/of Horst. U wordt
daarover later persoonlijk geïnformeerd.
Grubbenvorst KBOruimten Grootoord,
Het inschrijfgeld betaalt u op de dag zelf bij
Zumpel 34, Grubbenvorst
het instappen. U ontvangt dan onderweg de
Woe. 31 augustus van 19.00 uur tot 20.00.uur
rugzak met inhoud.
Za. 3 september van 10.30 uur tot 12.00 uur
Kronenberg
Gemeenschapshuis De Torrekoel.
Woe. 24 augustus van 09.30 – 11.30 uur.
Vr. 26 augustus van 13.30 – 15.30 uur.
Vr. 2 september van 13.30 – 15.30 uur.
Lottum
Gemeenschapshuis Smetenhof.
Do. 1 september van 09.30 – 11.30 uur.
Info.: Anita Meelkop tel.: 077 4632338.
Meerlo
KBOruimte, Mgr. Jenneskensstraat.
Do. 1 september van 10.00 – 12.00 uur.
Info.: Jan Engels tel.: 0478  69 18 08.

Tips en opmerkingen
Deelname is op eigen risico. Zorg dat uw fiets
in orde is. Neem eventueel uw accuoplader
mee. Neem de verkeersregels in acht en volg
strikt de aanwijzingen van de verkeersregelaars op. Let op de weersverwachting en pas
daar uw kleding op aan.
Organisatie
Werkgroep Beleef de Dag, waarin vertegenwoordigers van de KBO’s Horst en Sevenum,
Synthese, de Zorggroep, en de gemeente
Horst aan de Maas. Voor informatie kunt u contact opnemen met Piet Thijssen van de KBO
Sevenum. Telefoon: Tel: 077  467 15 45.

Kalendergids 2017
Acquisitie kalendergids
In de komende weken zal de heer L. Christiaens van FMR Producties bedrijven en instellingen bezoeken om adverteerders te werven
voor de kalendergids 2017. Het staat u vrij om
hier wel of niet op in te gaan.

Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2017 tot
1 september doorgeven aan Unit Communi
catie, tel. (077) 477 97 77 of per email:
gemeente@horstaandemaas.nl

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas
Kermis Melderslo 30 juli t/m 2 aug.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Meteriksebaan America
• Lorbaan America
Op verschillende locaties wordt onderhoud gepleegd aan wegen en wegbermen.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Putweg 16
Wouterstraat
Hofweg 23
Graafsebosweg 5
Evertsoord
Helenaveensweg 35a
Grubbenvorst
Lottumsweg 66
Horst
Meteriks Veld
Witveldweg 104 + 106

Noordsingel 4 en 8
Venloseweg 18
Schoolstraat

Sevenum
Boekweitstraat 6 en 8
Creemerhof 11

Kronenberg
De Hees 63

Swolgen
Kerkveld 2
Generaal Dempseystraat 24
Molenstraat 28
Molenzijweg

Lottum
Grubbenvorsterweg 18
Meterik
Hazenkampweg 9
Hazenkampweg 11
Donkstraat 6a

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Afgelopen week
vierde mevrouw
Dekker – Dierijck
haar 100e
verjaardag.
Zij werd
persoonlijk
gefeliciteerd
door burgemeester Kees van
Rooij.
Naast het boeket
bloemen ontving
zij het herinneringsbord van de
gemeente Horst
aan de Maas.
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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.

Gezondheidseffecten intensieve veehouderij
Onlangs werden de resultaten van het onderzoek Veehouderij en
Gezondheid Omwonenden gepresenteerd. Dit was een samenwerking van
het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en NIVEL.
Een onderzoek waarnaar door
vele betrokkenen reikhalzend uit
werd gekeken, mede gelet op de
effecten van bijvoorbeeld een bedrijf
als het NGB. Hoofddoel: duidelijkheid
verkrijgen wat de gevolgen zijn voor
de volksgezondheid door steeds meer

uitbreiding van de intensieve veehouderij.
Een van de conclusies van dit
onderzoek is dat omwonenden van
veehouderijen meer last hebben
van luchtwegklachten. Volgens de
onderzoekers is het aannemelijk dat

dergelijke gezondheidsproblemen
worden veroorzaakt door de stoffen
die afkomstig zijn van veehouderijen,
onder andere fijnstof en ammoniak.
Tegelijkertijd is bekend geworden
dat de Nationale Ombudsman gaat
onderzoeken welke lessen de overheid
heeft getrokken uit de aanpak van de
Q-koorts. Bij de Q-koorts nam de overheid, volgens de slachtoffers, te laat
maatregelen en liet de informatievoor-

ziening richting burgers over de risico’s
van met Q-koorts besmette bedrijven
te wensen over.
Als PvdA vinden we het belangrijk
dat er snel meer duidelijkheid komt
over de gezondheidsrisico’s. Daarom
vragen we uit voorzorg dat provincies
en gemeenten nu al maatregelen
nemen om de gezondheid van omwonenden te beschermen. In oktober zal
in de raad, mede op verzoek van de

PvdA, een discussie plaats vinden
over de toekomst van de intensieve
veehouderij in Horst aan de Maas.
Voor de inwoners van Horst aan de
Maas dient de gezondheid op de
eerste plaats te komen, ook als dit tot
gevolg heeft geen verdere uitbreiding van IV-bedrijven of zelfs minder
dieren.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Veehouderij en de gezondheid van de omwonenden
Hebben veehouderijen een negatief effect op de gezondheid van
mensen die in de omgeving wonen? Dat was de centrale vraag in het
onderzoek VGO van het RIVM. Niets meer en niets minder.
Een van de onderzochte ziektes
was longontsteking. In eerder onderzoek werd aangetoond dat longontstekingen vaker voorkwamen in oostelijk Brabant en noordelijk Limburg
dan in andere landelijke gebieden.
Dat onderzoek viel toen echter samen met de uitbraak van
de Q-koorts, die ook gepaard ging
met longontstekingen. Hierdoor

was niet duidelijk of in normale
situaties longontstekingen vaker
voor komen in de omgeving van
veehouderijen. In het VGO-onderzoek
werd duidelijk dat in de jaren na de
Q-koortsepidemie nog steeds meer
longontstekingen voorkomen in de
omgeving van veehouderijen. In de
huisartsengegevens is een duidelijke relatie te zien, bijvoorbeeld in

de buurt van een pluimveehouderij, binnen een straal van 1 kilometer
van de woning. Ook daarbuiten was er
een duidelijke invloed op de gezondheid van omwonenden.
Wij waren met enkele SP-leden
aanwezig op de avond toen het RIVMonderzoek werd gepresenteerd. De
uitleg was zeer duidelijk. Helaas was
er een aantal aanwezigen dat de
resultaten van het onderzoek onderuit
wilde halen, zonder goed naar de
onderzoeksopdracht te kijken. Zij suggereerden dat het onderzoeksbureau

de gevolgen van fijnstof afkomstig
van industrie en uitlaatgassen niet had
benoemd. Maar daar ging dit onderzoek niet over.
Fijnstof uit andere bronnen zal
de gevolgen echter wel verergeren. Ik kreeg het gevoel dat zij de
oorzaak van ziekten door veehouderijen probeerden te verleggen naar
industrie en uitlaatgassen. Gelukkig
kon de presentator van het onderzoek
duidelijk maken dat het onderzoek
puur was gebaseerd op de invloed
van de veehouderijen. De invloed van

andere mogelijke ziekteverwekkers
waren niet meegenomen.
Het maakt zeer duidelijk dat
de overheid zeer, zeer kritisch
moet omgaan met het toestaan en
uitbreiden van grote veehouderijen.
De SP zal zich zeker inzetten voor de
gezondheid van mensen. Dit moet
naar mijn idee voorgaan op het economisch belang van de steeds groter
wordende veehouderijen.

wel het nodige over gezegd worden, of
gezwegen. Dak en toekomstbestendig
maken gemeentehuis; het dak is bijna
klaar. Herinrichten van de werkruimten
voor de ambtenaren kost een aardige
duit. D66 zet hier gezien de benodigde
bezuinigingen vraagtekens bij.
Sportzone; een gigantisch project
door velen ondersteund. Maar de kosten, 29,2 miljoen euro, zijn niet niks…
Horst aan de Maas de gezondste
regio. Haalbaar? Kansen en potentie
te over. Samen zijn we sterk. Maar we
zien ook beren op de weg. Zoals asbest.

De rapportage van het RIVM en de
conclusie dat intensieve veeteelt de
gezondheid schaadt, het NGB, de
Centrale Zandverwerking Installatie,
vergistinginstallaties enzovoorts.
Ook vrezen we nog grotere hoeveelheden fijnstof. Dus nog veel te doen
richting de gezondste regio.
D66 heeft gevraagd om het
vastleggen van geurnormen. Stap een?
Zaterdag 6 augustus is er geen D66uurtje in de bieb.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

Nogmaals, de kadernota
Wat wil de gemeente in 2017 aanpakken en wat mag het en gaat het
kosten? Zie ook onze bijdrage van vorige week. Nu nog enkele door D66
gemaakte opmerkingen.
Complimenten hoe de nieuwe
taken WMO, jeugdzorg en participatiewet zijn ingevuld. Het uitgangspunt ‘Er
mag niemand tussen wal en schip vallen’ is ons inziens waargemaakt en dat
wil D66 ook voor de komende jaren.
Extra aandacht wil D66 de komende
jaren voor de mantelzorger. Dit moet
nadrukkelijker op de agenda. Volgens
verwachtingen is straks één op de vier

mensen mantelzorger. Onmisbaar dus.
In 2017 zullen er beslissingen
genomen worden over ‘t Gasthoes;
D66 volgt de ontwikkelingen kritisch
maar is vooralsnog niet overtuigd van
de noodzaak van de grootsheid van het
project dat zo’n 12 miljoen euro zou
gaan kosten. Ook wordt beslist over
de herijking subsidiebeleid: in 2017
een stap verder om te komen tot één

kader voor alle subsidies. Herijking
accommodatiebeleid; gevoelig en zelfs
pijnlijk, zeker als dit ook het gevolg is
van maatregelen van de gemeente zelf
(bijvoorbeeld leegstand door vertrek van
de bieb in Grubbenvorst). D66 ziet ook
positieve ontwikkelingen resulterend in
meer samenwerking of zelfs samengaan
van verenigingen. Het meerjarenonderhoud is afwachten.
Handhaven van zwembad De Berkel
of een nieuw zwembad? Gezien de ontwikkelingen maar ook de reacties van
belanghebbende partijen zal hier nog

Ons installatiebedrijf is gesloten van 1 t/m 26 augustus!

Wil jij onze nieuwe collega worden? I.v.m. uitbreiding van onze werkzaamheden in
het leerlingenvervoer regio Horst a/d Maas zijn wij per direct op zoek naar:

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
BALIE / MAGAZIJN:

Chauffeurs Leerlingenvervoer m/v

1 augustus t/m 12 augustus
ma. t/m vr. van 8.30 - 12.00 uur
15 augustus t/m 19 augustus
ma. t/m vr. GESLOTEN
Vanaf 22 augustus normaal geopend!
Een fijne vakantie toegewenst!!
De storingsdienst is telefonisch
dag en nacht bereikbaar:

Tel. 0478-544 200 www.keijsersmanders.nl

Ben jij in het bezit van een chauffeurspas (geheel of gedeeltelijk), woonachtig in
het aangegeven gebied en representatief? Heb jij goede contactuele eigenschappen en
begrijp jij als geen ander hoe je kinderen in het leerlingenvervoer dient te rijden?
Dan ben JIJ de persoon waar wij naar op zoek zijn!
Wij bieden: Salaris conform CAO, vaste werktijden en een leuke uitdagende baan
in een dynamische omgeving.
Sollicitaties kunt u online richten aan: leila@jacdeleeuw.nl of john@taxigeerets.nl

Taxi- & Touringcar Geerets BV
Meerloseweg 9, 5861 AB Wanssum, Tel: 0478 - 532212 • info@taxigeerets.nl • www.taxigeeretsdeleeuw.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
Zus Mertens
Leeftijd 	
14 jaar
Woonplaats 	Sevenum
School 	
Harlindis en Relindis
België
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dan zou ik naar mijn opa en oma
rijden. Ik vind mijn opa en oma heel
lief en ik zou ze dan ook graag willen
vertellen dat ik mijn rijbewijs gehaald
heb. Rond mijn achttiende zou ik mijn
rijbewijs willen halen. Ik denk niet dat
ik de rijlessen eng ga vinden. Het lijkt
me juist superleuk.
In welke historische tijd had je
willen leven?
In de tijd van de oermensen, omdat
je dan zelf hutten kan bouwen en
kan jagen. Ik zou vooral willen jagen,
dat lijkt me gewoon leuk. Als je niet
jaagt, heb je geen eten, dus het is
wel een belangrijk iets wat je dan
doet.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een reis naar Malta willen
maken, omdat dat een klein schattig
eilandje is. Ik zou dan met familie gaan,
waarschijnlijk met mijn twee oma’s
en mijn vader. Het zou dan vooral een
zonvakantie zijn, maar af en toe een
museum bezoeken zou ik ook leuk
vinden. Dan leer je namelijk meer over
de cultuur en dat vind ik interessant.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik een hele grote villa kopen
en veel dure spullen. Ik zou vooral
spullen kopen die je later ook nog
kunt gebruiken. Zoals een mooie auto,
mooie kleren en een grote speedboot.
Ik zou natuurlijk ook veel kopen voor
mijn familie en vrienden.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Waterskiën, want dat heb ik nog nooit
gedaan. Mijn tante heeft een huisje in

jongeren 15

aan
Zus Mertens

Canada en dat ligt dicht bij een meer.
Daar zou ik het dan kunnen leren,
dat lijkt me heel vet.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Dan zou ik mijn overleden opa willen
ontmoeten, omdat ik heel veel tijd met
hem heb beleefd. Hij overleed toen
ik ongeveer 11 jaar was. Het lijkt me
vooral interessant om het met hem te
hebben over hoe het vroeger was.
Wat deed je als kind het liefst?
Timmeren en buiten spelen. Ik vond
het altijd geweldig om mijn vader veel
te helpen bij het klussen. Bouwen vind
ik nog steeds erg leuk. Mede daarom
zit ik op een speciale school hiervoor.
Daar leer je om te gaan met de bouw.
Het bevalt heel goed.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik zou graag mijn angst om in meren te
zwemmen willen overwinnen. In een
meer zitten allemaal beestjes en dat

vind ik altijd heel eng, omdat ik dan
denk dat ze de hele tijd aan mij zitten.
Ik zou graag gewoon een keer in een
meer willen springen, misschien verdwijnt de angst dan.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Een hond, omdat je dan lekker verwend
wordt door je baasjes. Ik heb zelf ook
een hond. Het is een border collie en
hij heet Troy.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Gelukkig worden, kinderen krijgen,
een leuke baan hebben en getrouwd
zijn. Qua baan zou ik graag iets met
hout doen. Ik zou later graag in een
boerderij willen wonen met een grote
achtertuin. Ook zou ik dan graag een
hond willen.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Op Hawaï op het strand bij zonsondergang. Het lijkt me een heel mooi
en romantisch eiland. Het lijkt me wel
leuk als ik diegene ten huwelijk vraag.
Ik vind het niet per se nodig dat de
ander mij ten huwelijk vraagt.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb een beste vriendin, Ilse. Ze lijkt
veel op mij en dat vind ik bijzonder.
Ze zit ook in België op school, waar we
allebei veel doen op het gebied van
bouwen. We hebben elkaar daar ook
ontmoet en dat klikte meteen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou dan graag een hond als tatoeage
willen. Waarschijnlijk ergens op de binnenkant van mijn onderarm. Mijn lievelingsdier is een hond, dus daarom zou
ik daar graag een tatoeage van willen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag willen vliegen. Dan zou ik
alle mensen die in nood zijn gaan helpen en dan zou ik ook levens kunnen
redden. Als ik mocht kiezen waar ik dan
het eerst heen zou vliegen, dan zou ik
voor Syrië kiezen. Daar is een oorlog
gaande en daar zou ik dus veel mensen
kunnen helpen.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Aan eten. Ik eet best veel en het is
gewoon lekker. Wat maakt mij niet uit,
als het maar lekker is!

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

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

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

Pokémon
Bij de titel van dit stuk zal
je vast denken: nee, niet
alwéér iets over Pokémon Go.
Iedereen wordt namelijk
doodgegooid met informatie
over deze nieuwe rage.
En mocht je nou niet weten
waar ik het over heb, dan heb
je vast en zeker onder een
steen geleefd.
Pokémon Go is een spel
voor op je telefoon. Het is de
bedoeling dat je zo veel
mogelijk Pokémon vangt.
Pokémon zitten op verschillende plaatsen, dus daarom
moet je ook daadwerkelijk naar
een plaats toegaan om een
Pokémon te kunnen ‘vangen’.
De echte wereld en de virtuele
wereld worden dus als het ware
gecombineerd.
Deze app is een rage, zeker
omdat het een zekere waarde
van jeugdsentiment bevat.
Toch doe ik er zelf niet aan mee.
Ik vind rages altijd een beetje
raar, opeens móet iedereen een
spel gaan spelen. Spelen
mensen het dan enkel en alleen
om erbij te horen, terwijl je
normaliter toch een spelletje
speelt omdat je het leuk vindt?
Bovendien verbruik je met dit
spel heel wat internet, en mij
kennende zou ik als een
verslaafde gek na twee dagen
mijn hele internetbundel
erdoorheen jagen.
Ik ben negatief over het feit
dat het een rage is, maar best
positief over het spel zelf.
Tenminste, in zoverre ik erover
kan oordelen zonder dat ik het
zelf speel. Veel mensen voelen
zich gedwongen om naar buiten
te gaan, want je moet immers
Pokémon gaan vangen. Dat is
toch geweldig? Mensen die
normaal achter hun computertje
zitten te gamen, gaan nu de
hort op om Pokémon te vangen.
Nooit gedacht dat een spel dat
teweeg zou kunnen brengen.
Dat is dan toch best knap
van de makers, iemand fan
maken van een spel zonder dat
diegene het speelt.
Liefs,
Anne
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Horst aan de Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input
voor deze twee pagina’s. Deze keer: Bob Vostermans.

GEPLUKT

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.

Monique
Cornelissen

HALLO

Zomer
Column
Jongeren

Ondernemend zijn kreeg Monique Cornelissen uit Horst bij het radijsjesbedrijf van haar vader met de paplepel ingegoten. Jong als ze is gaat
ze dit familiebedrijf in de toekomst misschien zelf overnemen. Deze week wordt zij geplukt.
Monique (24) werd geboren in Leunen, maar
verhuisde al snel naar Melderslo. “Na de
basisschool ging ik naar het Dendron College in
Horst en toen ik daarmee klaar was ging ik
commerciële economie studeren in Eindhoven.”
Inmiddels woont ze samen met haar vriend Bart
in Horst. “Maar mijn verenigingsleven speelt zich
nog steeds in Melderslo af. Daar voetbal ik en zit
ik bij de KPJ.” Ondernemen zit Monique in het
bloed. “Dat merkte ik al goed tijdens mijn stage in
Londen”, vertelt ze. “Ik werkte daar een half jaar
op de marketingafdeling van een luxe 5-sterrenhotel. Meteen merkte ik dat niemand naar je
omkijkt in zo’n miljoenenstad. Je moet alles
helemaal zelf regelen. Als je dan niet doorzet en
het niet in je hebt om op mensen af te stappen,
dan is zo’n periode niet leuk. Gelukkig kon ik dat
wel. Ik heb altijd geleerd om kansen direct te
pakken.”
Dat ondernemende heeft Monique van thuis
uit meegekregen. “Als er een weekendje of een

voetbalfeestje georganiseerd moet worden,
dan ben ik degene die zich daar het eerste voor
aanbied. Ik doe het vaak liever zelf, dan weet
ik ook zeker dat het goed gebeurt.” Monique
weet daarnaast van jongs af aan hoe het is om
een bedrijf te hebben. “Het heeft voordelen,
maar ook nadelen. Als het niet goed gaat met
het bedrijf, dan is het ook niet gezellig aan de
keukentafel. Dat hoort er gewoon bij.” Maar het
hebben van een bedrijf heeft voornamelijk goede
kanten, stelt Monique. “Je kan iets opbouwen
vanaf het begin, je ziet de groei van iets. Dat is
mooi om te zien.”

Je kan iets opbouwen
vanaf het begin
Ervaring met het radijsbedrijf deed ze nog verder op in Italië, waar ze tot afgelopen december
de rechterhand was van het management van het
dochterbedrijf Ortolanda van haar vader en een
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andere radijsondernemer. “Ik heb me daar anderhalf jaar lang bezig gehouden met de productiviteit, efficiëntie en personeelsmanagement van
het bedrijf. Alles wat ik in Melderslo al geleerd
had, moest ik daar toepassen.” Om ook haar sociale leven op peil te houden, vloog Monique bijna
ieder weekend terug naar Nederland. “Na een
tijdje brak me dat op. Tegenwoordig werk ik parttime bij het Parkhotel in Horst, waar ik verantwoordelijk ben voor marketing en sales.”
Het bedrijfsleven spreekt haar zelfs zo erg
aan, dat er een mogelijkheid zou kunnen zijn
dat zij het bedrijf later van haar vader over gaat
nemen. “Er staat nog lang niets vast, maar ik zou
er wel voor open staan. Dat kan alleen als mijn
broer Ruud, inmiddels afgestudeerd, samen met
mij het bedrijf wil gaan runnen. Wij zouden elkaar
goed aan kunnen vullen. Mijn broer is veel technischer en weet meer van de productie en ik zou
dan de verkoop en ondernemerskant in kunnen
vullen.” Haar vader juicht het toe dat twee van
zijn drie kinderen zijn bedrijf misschien op termijn
over willen nemen. Monique: “Maar hij zegt ook
heel duidelijk tegen ons: denk goed na over wat
je echt wilt later. Als wij onze toekomst toch niet
in het bedrijf zien, dan is dat helemaal niet erg.
Hij wil vooral dat we gelukkig worden.”

Zo innovatief mogelijk
De toekomst van het radijsbedrijf is voor
Monique belangrijk. “We proberen zo innovatief mogelijk te zijn hier. Zo heeft mijn broer als
afstudeerproject een robot ontworpen die 24 uur
per dag radijsjes kan snijden.” Monique’s droom
voor wat misschien wel ‘haar’ radijsbedrijf wordt
is het ontwikkelen van haar eigen radijsmerk.
“Net als dat je Tasty-Tom tomaatjes hebt, zou het
toch gaaf zijn als wij ons eigen radijsmerk sterk
in de markt kunnen zetten! Een ander idee voor
de toekomst is het meer gebruiken van restproducten van radijsjes, zoals het blad. Daar zouden
we bijvoorbeeld smoothies of soepjes van kunnen
maken, zodat je het hele product gebruikt. Ik heb
veel ideeën voor de toekomst. Maar als mijn
broer en ik het bedrijf nu niet over gaan nemen,
dan is dat ook niet erg. Dan vind ik vast en zeker
een andere, nieuwe uitdaging.”

In mijn werk als wethouder heb
ik het voorrecht om veel mensen te
ontmoeten. Ondernemers,
verenigingsmensen en bijvoorbeeld
mensen die zich inzetten voor hun
omgeving.
Ik verbaas me vaak hoe betrokken
bewoners zijn. Hoe vanzelfsprekend ze
de handen uit de mouwen steken om
samen met de gemeente te zorgen dat
mensen in hun eigen dorp kunnen
blijven wonen. In veel dorpen zie je
deze initiatieven zoals in Meterik,
Swolgen, Hegelsom en Kronenberg.
En in Kronenberg valt op dat met
name de jongeren hier nadrukkelijk
zelf mee willen denken. Jongeren
denken in kansen. Wars van de
systemen en bureaucratie die we soms
optuigen. Dat inspireert en juist
daarom hebben we een groepje
betrokken jongeren gevormd waarmee
we een aantal keren per jaar op pad
gaan. Om de beurt nemen jongeren en
gemeente het initiatief om aan de
hand van een thema een bijeenkomst
te organiseren. Zo hebben we samen
een ondernemer bezocht om te
spreken over ondernemerschap en zijn
we op bezoek geweest bij de Ajax
jeugdopleiding waar een ambitieuze
Horster jeugdtrainer werkt aan het
realiseren van zijn droom. Doel van de
bijeenkomsten is kennis delen en
inspireren. Als wethouder haal ik uit
deze bijeenkomsten dan weer input
voor mijn bijdrage aan het
gemeentelijk beleid. Juist daarom heb
ik ook Lieke en Monique benaderd
voor deze editie van HALLO Horst aan
de Maas. Monique werkt mee in het
familiebedrijf in Melderslo, een
toonaangevende radijskweker, en
Lieke heeft samen met haar vriend
een oud huis gekocht waarbij ze een
hele hoge ambitie uitspreken om hun
huis te verduurzamen. Via een blog
houdt ze ons op de hoogte van haar
avontuur. Beide verhalen zijn
verschillend maar staan in mijn ogen
precies voor datgene wat ik bij veel
jongeren in Horst aan de Maas zie.
Passie voor dat waar ze mee bezig zijn.
Gewoon ervoor gaan. Niet denken in
kaders en regels, maar in kansen.
En daar kunnen we volgens mij alleen
maar inspiratie uit putten!
Bob Vostermans

28
07

gasthoofdredacteur 17

Vakantietip

‘Verrassend
en afwisselend’
Vakantie betekent voor Bob Vostermans altijd even gas terugnemen. Een lekker
terrasje pakken, de barbecue aansteken, of lang borrelen met familie en vrienden.
“Tijdens de vakantie ben je vaak minder gehaast en neem je voor mijn gevoel net
wat meer tijd voor de ‘goede’ dingen in het leven.”
Dat kan in het groot en in het klein. “Wij
maken vaak een mooie reis: een rondreis in
een ver land zoals Amerika. Het leuke hiervan
vinden we het avontuurlijke omdat je geen idee
hebt waar je morgen precies bent. We verbazen
ons nog steeds over de schoonheid en de rust
in de verschillende nationale parken op de ene
dag, en de hectiek en de drukte in de grote
steden op de andere dag.”

De goede dingen
in het leven
In het klein kun je dit natuurlijk ook in Horst
aan de Maas doen: Een wandeling door het
Schuitwater of de Schaak is verrassend en afwisselend, net zo als een tocht van de Maas naar
de Peel. Verschillende landschappen trekken
tijdens een fiets of wandeltocht aan je voorbij.
“Zeker in het zomerseizoen kent Horst aan de
Maas ook leuke rustplekken zoals de vele terrasjes en cafeetjes maar ook bij vele gastvrije boeren. Zo kun je bij verschillende fruittelers in het
seizoen op de koffie en genieten van net vers
geplukte blauwe bessen of aardbeien. Wat mij

opvalt, is dat er in Horst aan de Maas
in het buitengebied veel versautomaten te vinden zijn met lekkernijen die
een paar uur daarvoor geoogst zijn.
Verser en gezonder snacken tijdens
je wandel of fietstocht kan toch
niet? Het is trouwens wachten op de
eerste echte versautomaten fiets- en
wandelroute Horst aan de Maas. Het
kan toch niet anders dan dat dit een
hit wordt!”
Bob geeft je nog een laatste
sportieve tip voor de vakantieperiode. Per slot van rekening
mag je dat verwachten van een
sportwethouder. “Zet tijdens je
vakantiedagen je wekker eens wat vroeger, trek
je hardloopschoenen aan en ga voor dag en
dauw een rondje hardlopen. Een tochtje door de
Kasteelse Bossen beloont je met een prachtige
zonsopkomst, een natuurlijk frisse omgeving
en na een uurtje inspanning een heerlijke kop
koffie op het terras. Je kunt raden hoe goed die
dan zal smaken en hoe heerlijk je vakantiedag
begonnen is!”

Droomhuis gezocht en gevonden
Lieke Willemsen en Rob Nouwen kochten onlangs hun droomhuis aan de Loevestraat in Horst. De jaren 30 woning met authentieke details was precies waar ze naar op zoek waren. Voordat ze
er in kunnen gaan wonen, moet er echter eerst nog een flinke verbouwing plaatsvinden. Hun vorderingen houden ze bij op hun eigen weblog.
besloten ze dan ook om de knoop door te hakken
en een bod te doen. “Dat hebben we wel geleerd
van de vorige keer. Als je iets bevalt, niet wachten
maar meteen handelen. Dus binnen drie dagen
hadden we het huis gekocht.”

Alles zit er nog in
“Het was echt liefde op het eerste gezicht”,
vertelt Lieke. “De oude paneeldeuren, de deuren
ensuite en zelfs de oude terrazzovloer in de gang,
alles zit er nog in. En ook de ligging is perfect,
vlakbij het centrum.” Het stel wil het huis zoveel
mogelijk in oude stijl gaan opknappen, maar wel
met de gemakken van deze tijd. Daarbij wordt
ook gekeken naar duurzaamheid. Zo wordt onder
meer de vloer geheel vervangen en voorzien van
isolatie, net als de kozijnen en de ramen. Als deze
basismaatregelen zijn gedaan gaan ze verder
kijken om te investeren in zelfvoorzienende energiebronnen zoals warmteboilers, zonne-energie
of windmolenenergie. Ze staan te popelen om
aan de slag te gaan. Lieke: “We willen ons echter
niet gaan overhaasten en denken ongeveer een
jaar nodig te hebben voor het eerste deel van de
verbouwing.”

Tips en trucs
Horstenaar en beroepsmilitair Rob Nouwen
(28) en de Sevenumse Lieke Willemsen (25)
kennen elkaar zo’n drie jaar. Ze wonen nu nog
samen in een appartement in Meterik en waren al
een tijdje op zoek naar een groter huis waar ze
voor een langere periode kunnen wonen. Het
liefst een ouder huis met karakter. “Een instap-

klaar huis waar je niets meer aan hoeft te doen,
dat is niks voor ons”, zegt Lieke, in het dagelijks
leven werkzaam als verandercoach. “We willen
juist een woning die we helemaal naar onze zin
kunnen maken.” Een ander huis dat ze eerst op
het oog hadden, ging helaas aan hun neus
voorbij. Dat wilden de twee niet nog een keer

laten gebeuren. Toen het huis aan de Loevestraat
op de markt kwam, waren ze er dan ook snel bij.
Rob, lachend: “Nog voordat we het in het echt
gezien hadden, was ik op basis van de foto’s op
internet al een indeling van het huis aan het
maken.” Ze waren echter niet de enige gegadigden voor de woning. Na de eerste bezichtig

Op hun weblog ikbouw.wordpress.com geven
Lieke en Rob tips en trucs aan toekomstige
kopers. “Het leek ons leuk om onze ervaringen
te delen met anderen”, geeft Lieke aan. “En zo
leggen we ook vast waar we allemaal mee bezig
zijn. Stapje voor stapje zie je de vooruitgang.”
Als ze één tip mogen geven aan toekomstige
huizenbezitters, wat zou die dan zijn? Rob: “Als je
echt iets wilt, ga er dan voor. Niet aarzelen of
afwachten, ga er voor 200 procent voor.”
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Picknickset
voor Roeffen Mart
Jagersvereniging Sint Hubertus Grubbenvorst schonk zaterdag 23 juli een picknickset aan speeltuin Roeffen Mart
in Grubbenvorst. De leden plaatsten de bank samen met vrijwilligers van de stichting.
Omdat een aantal eigenaren van
jachtgronden afstand deed van
pachtgelden, werd door de leden van
de jagersvereniging voorgesteld deze
te besteden aan een goed doel in
Grubbenvorst. Met een bijdrage uit de
verenigingskast werd het mogelijk
deze picknickset aan te schaffen en te
schenken aan speeltuin Roeffen Mart.
De set bestaat uit twee banken en
een tafel.
De jagersvereniging koos voor
meubilair gemaakt van gerecyclede
kunststoffen. Dit vergt volgens hen
weinig onderhoud.

Jeu de boules
Naobezorgpunt
Poels Meubelen Regio toernooi
Meerlo-Tienray
ontvangt geldbedrag

Het Poels Meubelen Regio toernooi vindt deze week plaats op de jeu-de-boulesbaan bij de kasteelruïne in
Horst. Daar worden tot en met vrijdagmiddag 29 juli de wedstrijden gespeeld.

Stichting Naobezorgpunt Meerlo-Tienray ontving onlangs een cheque van
1760,80 euro van Jan Linders Tienray. In de afgelopen maanden werd er in
samenwerking met Jan Linders Tienray op meerdere manieren geld ingezameld voor en door de stichting.
Een groot deel van het ingezamelde bedrag komt voort uit de verkoop
van producten die bekroond zijn tot
‘Beste Product van het jaar 2015-2016’.
Van ieder product ging 1 euro naar het
goede doel. Daarnaast is Stichting
Naobezorgpunt zelf ook zeer actief
geweest. In samenwerking met de
supermarkt werden er verschillende
activiteiten georganiseerd in het kader

van het fonds. Ook in het komende half
jaar kunnen de klanten nog acties voor
en door de stichting verwachten.
Stichting Naoberzorgpunt MeerloTienray is een vrijwilligersorganisatie
die zich vooral richt op mensen die zorgondersteunende hulp nodig hebben.
Dit doet men via een op een matching
tussen een hulpvrager en een vrijwilliger.

Het toernooi wordt voor de
veertiende keer georganiseerd door
de Jeu de Boules Club Horst. Deelnemers aan het toernooi zijn afkom-

stig uit 26 dorpen uit de regio.
De finale van de wedstrijden vindt
plaats op zondag 31 juli, hier
doen de veertig hoogstgeplaatste

deelnemers aan mee.
De winnaar neemt uiteindelijk
de Jan Poels-wisselbokaal mee naar
huis.

Avondvierdaagse
Natuurgebieden
Vier avonden, vier verschillende natuurgebieden. Dat is de insteek van de avondvierdaagse die van maandag
1 tot en met donderdag 4 augustus gelopen wordt. De wandelingen starten elke avond om 19.00 uur.

De tweede wandeling komt ook langs de Griendtsveense Villa Spaghnum

t/m 20 november 2016
Expositie in Museum de Kantfabriek

‘REISSTOF’
Kleurrijke textiel en gebruiksvoorwerpen uit Oman en Venezuela
verzameld door Mirja Wark.
© Mirja Wark

www.museumdekantfabriek.nl

IVN De Maasdorpen organiseert
de Avondvierdaagse Natuurgebieden.
Voor het zevende jaar op rij nemen
natuur- en landschapsgidsen van IVN
de Maasdorpen de wandelaars mee op
pad in vier natuurgebieden van Horst
aan de Maas. De deelnemers kunnen
zelf bepalen welke van de avonden
zij willen deelnemen. De wandelingen
duren ongeveer twee uur.
De eerste wandeling loopt
door het beekdal van de Groote

Molenbeek en de zandverstuiving
van de Reulsberg. De wandeling door
’t Ham in Horst vertrekt vanaf de
parkeerplaats aan de Hesselenweg
in Hegelsom. Op dinsdag gaat de
wandeltocht door Griendtsveen.
Het vertrek is dan vanaf de hoek
Deurneseweg-Helenaveenseweg.
Onder de titel ‘Vuur uit water’ wordt
een wandeling gemaakt over de
grens van de twee provincies en door
het peeldorp. Woensdag vertrekt de

wandeling vanaf Blokhut Aan ’t Pedje
in Sevenum voor een wandeling door
de Heesbeemden en het beekdal
van de Blakterbeek. De laatste dag
wordt traditiegetrouw afgesloten
in het Schuitwater in Broekhuizen.
Vertrekpunt is theetuin De Roode
Vennen.
Iedereen is welkom, aanmelden is
niet nodig. Neem voor meer informatie contact op met Chris Jakobs
via 077 467 29 71.
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Zomerpodium
Cambrinus

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

Doug Morter en Alan Thomson geven op zondag 31 juli een optreden
op het zomerpodium van Cambrinus in Horst. Het optreden begint om
16.00 uur.
De lijst van artiesten met wie
gitarist Doug Morter speelde is lang.
Vanaf 1969 speelt hij met zijn band
Hunter Muskett als support act voor
onder meer David Bowie, Ralph McTell,
Jethro Tull en Joan Armatrading. Daarna
speelde hij in de band van Richard
Thompson, als lid van de Maddy Prior
Band, the Albion Band en de Michael
Chapman Band. Vanaf 1980 zat hij drie
jaren fulltime in Magna Carta om zich
vervolgens weer bij de Albion Band te
voegen.

Zanger-bassist Alan Thomson
toerde met John Martyn tot zijn dood in
2009. Thomson tourde ook met Black
Sabbath’s Geezer Butler, waarna een
ontmoeting met Jerry Donahue leidde
tot deelname in the Backroom en zo
het contact met Doug Morter ontstond.
Alan Thomson toert deze zomer met
Martin Barre (Jethro Tull) in de VS en in
september door Japan als lid van Jacqui
McShee’s Pentangle. Deze zondag staat
hij met Doug Morter in Cambrinus in
Horst.

OJC Canix

Vierde Beatz &
Bandzfestival
Dit jaar presenteert OJC Canix voor de vierde keer het Beatz & Bandz
Summerfestival op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 augustus. Het terrein
bij rijhal Hoogveld in Lottum wordt omgetoverd tot festivalwalhalla.

Kunst op vakantie
Dertien recreatiebedrijven die zijn aangesloten bij Slapen in Limburg openden op zondag 24 juli hun
deuren voor publiek en toonden voor de vijfde keer kunst in de breedste zin van het woord. Zo’n veertig
kunstenaars uit Horst aan de Maas en daarbuiten, exposeerden hun creaties. Ook waren er op elke locatie
streekproducten te proeven.

12 t/m 15 augustus 2016
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De organisatie probeert het
bouwwerk dat dienst doet als Beatzstage voor de (inter)nationale dj’s
steeds spectaculairder te maken. De
hoogtepunten van het Beatz-stage zijn
volgens hen de licht- en eindshow.
De tent doet ook dit jaar dienst als
Bandz-stage. Liefhebbers van gitaarsolo’s kunnen hier terecht. Om de
festivaldagen ontspannen te beginnen
wordt in de Bandz-tent gezorgd voor
een fijn akoestisch setje.

De line-up bestaat dit jaar uit
(inter)nationale acts als The Tips,
Tom&Jame en Made in June.
Een regionaal festival is echter
niet compleet zonder acts uit de regio,
geeft de organisatie aan. En dus zullen onder andere artiesten als Ankie
Wijnands, System Pilot en Lil Lind de
podia bestijgen.
Kijk voor meer informatie en de
hele line-up op www.beatzandbandz.nl
of hun Facebook-pagina.

Optreden van
P&P bij De Locht
Zoals elke laatste zondag van de maand wordt er op zondag 31 juli ook
brood gebakken in het bakhuisje van Museum De Locht in Melderslo. Ook is
er een optreden.
Kinderen mogen hun eigen
broodje kneden, vorm geven en laten
bakken. Ook de smederij is in bedrijf.
Daarnaast is in het museum een
muziekoptreden verzorgd door het duo
P&P.

Ook de wisselexposities zijn te
bezichtigen. Tot en met vrijdag 2 september is er daarnaast een wisselende
kinderactiviteit van 14.00 tot 16.00 uur
op weekdagen. Kijk voor meer informatie op www.museumdelocht.nl

rozendorp lottum WWW.rozendorp.nl

WWW.FaCeBooK.Com/rozendorp

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en P. Kool in samenwerking met
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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Midzomerconcert
Door groei van het bedrijf zijn er momenteel vacatures voor:
Reulsberger Muzikanten
Gewasverzorgers m/v
Limgroup, met hoofdvestiging in Horst,
is een zelfstandig agrarisch research
bedrijf dat gespecialiseerd is in de
veredeling en het onderzoek binnen de
gewassen aardbei, asperge en
paddenstoelen.
De dynamiek in de keten van akker tot
bord ligt ten grondslag aan onze visie:
oplossingen zoeken en uitdagingen
aangaan die leiden tot duurzaamheid,
rentabiliteit en kwaliteit. Deze visie is
zichtbaar in onze actieve internationale
marktbenadering, het excellente R&D
team en de professionele betrokken
bedrijfscultuur.
Miek van Rens-Verbers en haar broer Limgroup
Marcel Verbers
uit America
heeft groeiambities
en biedt
daarom
gemotiveerde
en innovatieve
vertrekken volgende week naar Rio in
Brazilië.
Daar gaan
zij het
krachten meer dan gemiddelde
Nederlandse Olympische team aanmoedigen.
Die doen zij in origiontwikkelings-mogelijkheden.
nele ‘Hollandse’ kledij. “We hebben ieder
een
kaashoed
encollega’s
koe opin
Ruim honderd
enthousiaste
ons hoofd, ontworpen en gemaakt door
Diny
en Mandy
Heijster
diverse
disciplines
zoals van
research
&
development,
marketing,
wolwinkel in America”, aldus Miek. “We
bezoeken
een kleine twinkwaliteitsbeheer en productie zetten
tig wedstrijden waaronder de finale atletiek.”
zich hier dagelijks voor in.

Hollandse ‘haute
couture’ in Rio

De Reulsberger Muzikanten geven op zondag 31 juli een midzomerconcert. Dit vindt van 12.00 tot 17.00
uur plaats bij het terras bij Liesbeth’s Grand Café in Horst. Op het programma staan onder meer Bömische,
Functie
inhoud
Oostenrijkse
en Duitse muziek, afgewisseld met moderne nummers.
Wij zijn op zoek naar gewasverzorgers met “groene vingers” en algemene teeltkennis.
De werkzaamheden zijn erg afwisselend en vinden zowel in de kas als buiten in de vollegrond plaats en bestaan onder andere uit;
producten oogsten, aanplanten, kruisen, schonen en keuren, gewasverzorging en diverse onderhoudswerkzaamheden.
De gewasverzorger ondersteunt tijdens de werkzaamheden de gewasmanagers en geeft indien nodig leiding aan medewerkers.

Kermis-mis en kindermarkt

•Functie eisen
• LBO+/MBO+ agrarisch werk- en denkniveau;
• Gemotiveerde man of vrouw, praktisch, actief en ondernemend;
• Precies, systematisch en flexibel kunnen werken;
• Zowel zelfstandig, als in teamverband kunnen werken;
Decollega
kermis
in hecht
Melderslo
• Prettige
in een
team; gaat op zaterdag 30 juli van start met de traditionele kermis-mis op het kermisterrein
in het centrum
vanvan
hetnoodzakelijke
dorp. Dezeopleidingen;
vindt vanaf 17.30 uur plaats.
• Bereidheid
tot het volgen
• Ervaring met gewasverzorging in asperge of aardbei is een pré;
• Affiniteit
kennis van
imkerij
is voor
bepaalde periodes
in het jaar een
pré;
organiseert
de dorpsraad
in de St.
20.00 uur is de trekking van de
De/heilige
mis
wordt
muzikaal
• Affiniteit / kennis van onderhoud en techniek is voor bepaalde periodes in het jaar een pré;
Odastraat een kinderrommelmarkt van kermisloterij. Tijdens de gehele
opgeluisterd door muziekvereniging
• In het bezit van rijbewijs B.

Activiteiten kermis Melderslo

Eendracht uit Melderslo. Wethouder

14.00 tot 18.00 uur. Kinderen kunnen

Paul Driessen
en kapelaan Mielnik en op maandag 1 augustus tussen 17.00
Limgroup
biedt
• Een
en sterk
afwisselende
functie
bedrijf.
engroeiend
18.30 en
uurboeiend
hun kleurplaat
bij een
deinteressante
misdienaars
openen
de kermis
nain een
• Een
werkomgeving
resultaatgericht
envan
professioneel
is.
de attracties
inleveren.
deinformele
heilige mis,
met eendieritje
in de
• Voldoende mogelijkheden voor het volgen van noodzakelijke opleidingen.
botsauto’s. Op zondag 31 juli

Op dinsdag 2 augustus om

kermis worden loten uitgedeeld
bij de aankoop van een kaartje. De
loten kunnen dinsdag tussen 18.30
en 19.30 uur worden ingeleverd bij
de notenkraam.

Contact Informatie
Vind je jezelf passen in het functieprofiel en wil je graag ons team komen versterken? Mail dan je motivatie en cv naar info@limgroup.eu
t.a.v. de heer J. Minten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer K. Saris, Manager Teelten, T: 077-397 99 00

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

Limgroup BV Postbus 6219, 5960 AE Horst; Veld Oostenrijk 13, 5961 NV Horst
T 077 397 99 00; F 077 397 99 09; info@limgroup.eu; www.limgroup.eu
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Door
momenteel vacatures
vacaturesvoor:
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het bedrijf
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Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Autobedrijf

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

Gewasverzorgers
Gewasverzorgers m/v
m/v
Limgroup, met hoofdvestiging in Horst,
Limgroup, met hoofdvestiging in Horst,
Limgroup,
met hoofdvestiging
in Horst,
is een zelfstandig
agrarisch research
is een zelfstandig agrarisch research
is
een zelfstandig
agrarischisresearch
bedrijf
dat gespecialiseerd
in de
bedrijf dat gespecialiseerd is in de
bedrijf
dat gespecialiseerd
is in
de de
veredeling
en het onderzoek
binnen
onderzoek binnen de
veredeling
en
veredelingaardbei,
en het
het onderzoek
gewassen
asperge enbinnen de
asperge en
gewassen
gewassen aardbei,
aardbei, asperge en
paddenstoelen.
paddenstoelen.
paddenstoelen.
De dynamiek in de keten van akker tot
keten van akker tot
De
in
De dynamiek
dynamiek
in de
de keten
van
akker
tot
bord
ligt ten grondslag
aan
onze
visie:
aan onze visie:
bord
grondslag
bord ligt
ligt ten
ten zoeken
grondslag
onze visie:
oplossingen
en aan
uitdagingen
oplossingen zoeken en uitdagingen
oplossingen
en duurzaamheid,
uitdagingen
aangaan die zoeken
leiden tot
tot duurzaamheid,
aangaan
leiden
aangaan die
die en
leiden
tot duurzaamheid,
rentabiliteit
kwaliteit.
Deze visie is
Deze visie is
rentabiliteit
en
rentabiliteit
en kwaliteit.
kwaliteit.
visie is
zichtbaar
in onze
actieve Deze
internationale
zichtbaar in onze actieve internationale
zichtbaar in onze actieve
internationale
marktbenadering,
het excellente
R&D
het excellente R&D
marktbenadering,
marktbenadering,
het excellente
R&D
team
en de professionele
betrokken
team en de professionele betrokken
team
en de professionele betrokken
bedrijfscultuur.
bedrijfscultuur.
bedrijfscultuur.
Limgroup heeft groeiambities en biedt
Limgroup heeft
heeft groeiambities
groeiambities en
Limgroup
en biedt
biedt
Limgroup
heeft groeiambities
en
biedt
daarom gemotiveerde
en innovatieve
daarom gemotiveerde
gemotiveerde en
innovatieve
daarom
en
innovatieve
daarom
gemotiveerde
en
innovatieve
krachten meer dan gemiddelde
krachten meer
meer dan
dan gemiddelde
krachten
gemiddelde
krachten
meer dan gemiddelde
ontwikkelings-mogelijkheden.
ontwikkelings-mogelijkheden.
ontwikkelings-mogelijkheden.
ontwikkelings-mogelijkheden.
Ruim honderd enthousiaste collega’s in
Ruim honderd
honderd enthousiaste
enthousiaste collega’s
in
Ruim
collega’s
in
Ruim
honderd
enthousiaste
collega’s
diverse
disciplines
zoals research
& in
diverse disciplines
disciplines zoals
research
&
diverse
zoals
research
&
diverse disciplines
zoals research &
development,
marketing,
development, marketing,
marketing,
development,
development,
marketing,
kwaliteitsbeheer
en productie zetten
kwaliteitsbeheer en
en productie
zetten
kwaliteitsbeheer
productie
zetten
kwaliteitsbeheer
productie
zetten
zich hier dagelijksen
voor
in.
zich hier
hier dagelijks
dagelijks voor
in.
zich
voor
in.
zich hier dagelijks voor in.

Functie inhoud
Functie
Functie inhoud
inhoud
Functie
inhoud
Wij zijn op
zoek naar gewasverzorgers met “groene vingers” en algemene teeltkennis.
Wij
Wij zijn
zijn op
op zoek
zoek naar
naargewasverzorgers
gewasverzorgersmet
met“groene
“groenevingers”
vingers”en
enalgemene
algemeneteeltkennis.
teeltkennis.
Wij
zijn op zoek naarzijn
gewasverzorgers
met
vingers”
enkas
algemene
teeltkennis.
De werkzaamheden
erg afwisselend
en “groene
vinden zowel
in de
als buiten
in de vollegrond plaats en bestaan onder andere uit;
De
De werkzaamheden
werkzaamheden zijn
zijnerg
ergafwisselend
afwisselenden
envinden
vindenzowel
zowelininde
dekas
kasals
alsbuiten
buitenininde
devollegrond
vollegrondplaats
plaatsenenbestaan
bestaanonder
onderandere
andereuit;
uit;
De
werkzaamheden
zijn
erg
afwisselend
en
vinden
zowel
in
de
kas
als
buiten
dediverse
vollegrond
plaats en bestaan onder andere uit;
producten oogsten, aanplanten, kruisen, schonen en keuren, gewasverzorginginen
onderhoudswerkzaamheden.
producten
producten oogsten,
oogsten, aanplanten,
aanplanten,kruisen,
kruisen,schonen
schonenen
enkeuren,
keuren,gewasverzorging
gewasverzorgingen
endiverse
diverseonderhoudswerkzaamheden.
onderhoudswerkzaamheden.
producten
oogsten,ondersteunt
aanplanten, tijdens
kruisen,de
schonen
en keuren,degewasverzorging
onderhoudswerkzaamheden.
De gewasverzorger
werkzaamheden
gewasmanagersen
endiverse
geeft indien
nodig leiding aan medewerkers.
De
De gewasverzorger
gewasverzorgerondersteunt
ondersteunttijdens
tijdensde
dewerkzaamheden
werkzaamhedende
degewasmanagers
gewasmanagersen
engeeft
geeftindien
indiennodig
nodigleiding
leidingaan
aanmedewerkers.
medewerkers.
De gewasverzorger ondersteunt tijdens de werkzaamheden de gewasmanagers en geeft indien nodig leiding aan medewerkers.
•Functie eisen
•Functie
•Functie eisen
eisen
•Functie
eisen agrarisch werk- en denkniveau;
• LBO+/MBO+
•• LBO+/MBO+
LBO+/MBO+ agrarisch
agrarischwerkwerk-en
endenkniveau;
denkniveau;
•• LBO+/MBO+
agrarisch
werken
denkniveau;
Gemotiveerde
man of vrouw,
praktisch,
actief en ondernemend;
•• Gemotiveerde
man
of
vrouw,
praktisch,
actief
Gemotiveerde
man
of
vrouw,
praktisch,
actiefen
enondernemend;
ondernemend;
Gemotiveerde
man ofen
vrouw,
praktisch,
en
ondernemend;
•• Precies,
systematisch
flexibel
kunnen actief
werken;
•• Precies,
systematisch
en
flexibel
kunnen
werken;
Precies,
systematisch
en
flexibel
kunnen
werken;
•• Precies,
systematisch
en
flexibel
kunnen
werken;
Zowel zelfstandig, als in teamverband kunnen werken;
•• Zowel
Zowel zelfstandig,
zelfstandig, als
alsin
inteamverband
teamverbandkunnen
kunnenwerken;
werken;
Zowel
zelfstandig,
teamverband
•• Prettige
collega in als
eeninhecht
team; kunnen werken;
•• Prettige
Prettige collega
collega in
in een
eenhecht
hechtteam;
team;
•• Prettige
collega
in
een
hecht
team;
Bereidheid tot het volgen van noodzakelijke opleidingen;
•• Bereidheid
Bereidheid tot
tothet
het volgen
volgenvan
vannoodzakelijke
noodzakelijkeopleidingen;
opleidingen;
Bereidheid
tot
het
volgen
van
noodzakelijke
opleidingen;
•• Ervaring
met
gewasverzorging
in asperge of aardbei
is een pré;
•• Ervaring
een
Ervaring met
met gewasverzorging
gewasverzorgingin
inasperge
aspergeof
ofaardbei
aardbeiis
eenpré;
pré;
•• Ervaring
met
gewasverzorging
in
asperge
of
aardbei
isiseen
pré;
Affiniteit / kennis van imkerij is voor bepaalde periodes
in het
jaar een pré;
•• Affiniteit
// kennis
van
imkerij
isisvoor
bepaalde
periodes
ininhet
Affiniteit
kennis
van
imkerij
voor
bepaalde
periodes
hetjaar
jaareen
eenpré;
pré;
Affiniteit // kennis
is voor
in het
jaar
een
pré;
•• Affiniteit
kennis van
van imkerij
onderhoud
en bepaalde
techniek isperiodes
voor bepaalde
periodes
in het jaar een pré;
•• Affiniteit
/
kennis
van
onderhoud
en
techniek
is
voor
bepaalde
periodes
in het
Affiniteit
/
kennis
van
onderhoud
en
techniek
is
voor
bepaalde
periodes
hetjaar
jaareen
eenpré;
pré;
Affiniteit
/ kennis
van onderhoud
en techniek is voor bepaalde periodes ininhet
jaar
een
pré;
•• In
het bezit
van rijbewijs
B.
•• In
het
bezit
van
rijbewijs
B.
In
het
bezit
van
rijbewijs
B.
• In het bezit van rijbewijs B.
Limgroup biedt
Limgroup
Limgroup biedt
biedt
Limgroup
biedt
• Een interessante
en sterk afwisselende functie in een groeiend en boeiend bedrijf.
•• Een
een
Een interessante
interessante en
ensterk
sterkafwisselende
afwisselendefunctie
functiein
eengroeiend
groeienden
enboeiend
boeiendbedrijf.
bedrijf.
•• Een
en
sterk
afwisselende
functie
inineen
groeiend
en
boeiend
bedrijf.
Een interessante
informele werkomgeving
die resultaatgericht
en professioneel
is.
•• Een
informele
werkomgeving
Een informele
informele werkomgeving
werkomgevingdie
dieresultaatgericht
resultaatgerichten
enprofessioneel
professioneelis.
is.
•• Een
die
resultaatgericht
en
professioneel
is.
Voldoende mogelijkheden voor het volgen van noodzakelijke opleidingen.
•• Voldoende
Voldoende mogelijkheden
mogelijkheden voor
voorhet
hetvolgen
volgenvan
vannoodzakelijke
noodzakelijkeopleidingen.
opleidingen.
• Voldoende
mogelijkheden
voor
het
volgen
van
noodzakelijke
opleidingen.
Contact Informatie
Contact
Contact Informatie
Informatie
Contact
Informatie
Vind je jezelf
passen in het functieprofiel en wil je graag ons team komen versterken? Mail dan je motivatie en cv naar info@limgroup.eu
Vind
je
jezelf
passen
in
functieprofiel
en
jejegraag
ons
versterken?
Mail
jejemotivatie
enencvcvnaar
Vind
je
jezelf
passen
inhet
het
functieprofiel
enwil
wil
graag
onsteam
teamkomen
komen
versterken?
Maildan
dan
motivatie
naarinfo@limgroup.eu
info@limgroup.eu
Vind
je
jezelf
in
het
functieprofiel
en
wil
je graag
ons
team
komen
versterken?
dan
je motivatie
en T:
cv 077-397
naar
info@limgroup.eu
t.a.v. de heer passen
J.
Minten.
Voor
meer informatie
kun
je
contact
opnemen
met
de heer K.Mail
Saris,
Manager
Teelten,
99 00
t.a.v.
de
heer
J.J. Minten.
Voor
meer
informatie
kun
jejecontact
opnemen
met
de
heer
K.K.Saris,
Manager
Teelten,
T:T:077-397
99 00
t.a.v.
de
heer
Minten.
Voor
meer
informatie
kun
contact
opnemen
met
de
heer
Saris,
Manager
Teelten,
077-397
t.a.v. de heer J. Minten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer K. Saris, Manager Teelten, T: 077-397 99990000

Limgroup
BV
Postbus
6219,
5960
AE
Horst;
Veld Oostenrijk
13,
5961 NV
Horst
Limgroup
BV
Postbus
6219,
5960
AE
Horst;
13,
BV00;
Postbus
6219,
5960
AE
Horst;Veld
VeldOostenrijk
Oostenrijk
13,5961
5961NV
NVHorst
Horst
Limgroup
BV
Postbus
6219,
5960
AE
Horst;
Veld
Oostenrijk
13,
5961
NV
Horst
TTLimgroup
077
397
99
F
077
397
99
09;
info@limgroup.eu;
www.limgroup.eu
077
077 397
397 99
99 00;
00; FFF 077
077 397
39799
9909;
09;info@limgroup.eu;
info@limgroup.eu;www.limgroup.eu
www.limgroup.eu
TT 077
397
99
00;
077
397
99
09;
info@limgroup.eu;
www.limgroup.eu

28
07

cultuur 21

Kroedwiszegening

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

In de Lambertuskerk in Horst wordt op maandag 15 augustus tijdens de
hoogmis kroedwis gezegend. De mis begint om 18.30 uur.
Tijdens het hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming wordt de kroedwis
gezegend, een oud-Limburgs gebruik.
Kruiden en vruchten van de aarde
worden gezegend in de vorm van een

boeket samengesteld uit verschillende
van deze planten. Aan het eind van
de viering kunnen de aanwezigen een
gezegende kroedwis mee naar huis
nemen.

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

Sprookjestocht Swolgen
Toneelvereniging Ernst & Humor uit Swolgen organiseerde dit jaar haar jaarlijkse Sprookjestocht.
Op zondag 24 juli liepen Roodkapje, heksen en allerlei andere sprookjes door de Swolgense bossen.
Dit jaar was het ook nog eens een speciale editie. Omdat Toneelvereniging Ernst & Humor 75 jaar bestaat
waren er enkele extra’s in de tocht te zien. Jong en oud verzamelden zich in de Swolgense bossen.

Lottum krijgt museumplein
Het Maasplein in Lottum wordt tijdens het Rozenfestival dé plek voor culturele fijnproevers. Het terrein aan
de Maas wordt namelijk ingericht als kunstplein. “Bij de toegang naar het Maasplein wordt een gigantische
impressie van De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn gebouwd”, laat voorzitter Jan Huys van Stichting Rozendorp Lottum weten.
Rembrandt is niet de enige
kunstenaar die geëerd wordt op het
Lottumse kunstplein. Het muziekpodium wordt aangekleed in de stijl van
de Nederlandse kunstschilder Piet
Mondriaan, bekend door zijn abstracte
vormen en kleurrijke composities.
De Florale Vormgevers houden shows
op een podium dat aangekleed
wordt in de Pop Art-achtige stijl van
onder andere Andy Warhol. Erwin
Michielsen en Ger Hoebers van Florale
Vormgevers werken hierbij samen
met Moniek Koopmans van Floral
Dance Art. Het resultaat zullen shows

zijn waarbij floraal, dans, attributen,
muziek en entertainment op elkaar
af worden gestemd. Het museumplein heeft bezoekers meer te bieden:
“In een tent houden professionals
repeterende bloemschikdemonstraties.
Bezoekers kunnen hier in een soort van
theateropstelling de kneepjes van het
vak afkijken”, vertelt Jan Huys. “In het
midden van het terrein wordt een
object aangekleed met potrozen van
de lokale rozenkwekers Lakei en Frank
Coenders. En ook de cateringtent staat
in het teken van kunst, aangekleed met
kunstobjecten en schilderijen.” Ook aan

jonge bezoekers is gedacht. In een
kinderhoek leest de Rozenkoningin
voor, zijn poppenkastvoorstellingen
en circusworkshops. Ook is er een
straattheater-dichter-act met ‘afhaal
poëzie’. Tot slot keert ook dit jaar de
kunst- en tuinmarkt weer terug aan
de Maas.
In 2014 trok het Rozenfestival
50.000 bezoekers. In 2016 is het aangekleed rond het thema ‘Rozen uit de
kunst’. Het Rozenfestival vindt plaats
van vrijdagavond 12 augustus tot en
met maandag 15 augustus. Kijk voor
meer informatie op www.rozendorp.nl

Alpe d’HuKids disco
In de soos van OJC Phoenix werd op zaterdag 23 juli Alpe d’HuKids
gehouden door de jeugd van de vriendengroep Keumt Good uit
Hegelsom. Het dj-duo Rellem zorgde voor de finishing touch.
De opbrengst van het evenement gaat naar stichting Alpe d’HuKids
dat op zondag 18 september plaatsvindt. Het is te vergelijken met
de Alpe d’Huzes, maar nu voor kinderen. De jeugd van Keumt Good
gaat hieraan meedoen.
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Zomermarkt

Optreden Reulsberger Muzikanten

Natuurwandelvierdaagse

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: Liesbeth’s Grand Café Horst

Tijd: 19.00 uur Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Deurneseweg-Helenaveenseweg
Griendtsveen

Livemuziek

Kermis

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Locatie: centrum Melderslo

Handwerkcafé

Kinderrommelmarkt

Internationaal Stars Agility toernooi

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 14.00-18.00 uur
Locatie: St. Odastraat Melderslo

Tijd: 09.00-17.00 uur
Organisatie: Landelijke Agility Krachten
Locatie: Dierencentrum Sevenum

Terrasconcert Suzan Spreeuwenberg

Optreden Salon Orkest Contour

Wandeling met natuurgids

Tijd: 20.30-22.15 uur
Locatie: Herberg de Morgenstond Griendtsveen

Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: Brasserie In de Witte Dame Grubbenvorst

Tijd: 14.00 uur Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: start theetuin De Roode Vennen
Broekhuizen

Kermis-mis

Optreden Doug Morter & Alan
Thomson

Natuurwandelvierdaagse

Tijd: 17.30 uur
Locatie: centrum Melderslo

Voetbaldagen
wo JAKO
Locatie: Sparta ’18 Sevenum
03
08

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: vertrek Blokhut Aan ’t Pedje Sevenum

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Roest Festival

Metieske’s Goodbye Party met
dj Harrald en Big Bird

Tijd: 13.00-01.00 uur
Locatie: Strandje aan de Maas Grubbenvorst

Tijd: 18.00 uur
Locatie: café Metieske Sevenum

do
04
08

JAKO Voetbaldagen
Locatie: Sparta ’18 Sevenum

Zomer Carnaval

Optreden Koyle

Internationaal Stars Agility toernooi

Tijd: 16.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café Het Engelke Melderslo

Tijd: 09.00-17.00 uur
Organisatie: Landelijke Agility Krachten
Locatie: Dierencentrum Sevenum

Kermis

Zomermarkt

Locatie: centrum Melderslo

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

We Love 00’s

JAKO Voetbaldagen

Livemuziek

Tijd: 22.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Locatie: Sparta ’18 Sevenum

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Roest Festival Afterparty

Natuurwandelvierdaagse

Natuurwandelvierdaagse

Tijd: 01.00-05.00 uur
Locatie: café Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: vertrek Hesselenweg Horst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Optreden Angelcore
Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: café Het Engelke Melderslo

zo
31
07

in samenwerkerking met

Peelbergen Competitie
Tijd: 08.00-18.00 uur
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen
Kronenberg

Broodbakken en optreden van
muziekduo P&P

ma
01
08

di
02
08

Kermis
Locatie: centrum Melderslo

JAKO Voetbaldagen
Locatie: Sparta ’18 Sevenum

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Koopzondag

Internationaal Stars Agility toernooi

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 09.00-17.00 uur
Organisatie: Landelijke Agility Krachten
Locatie: Dierencentrum Sevenum

Bouwvak aktie de gehele maand augustus

Horsterweg 42 5975 NB Sevenum
077 4671406 - sevenum@hubo.nl
sevenum.hubo.nl

20% korting
op alle
Sikkens lakken
Kijk voor de overige voorwaarden op www.hubo.nl

Bijvoorbeeld op:

service 23

28
07

Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek

Heilige mis

Broekhuizenvorst

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

ANBISE

Goed Haar en Visagie

Grubbenvorst

anco lifestyle centre

Het LoopCentrum

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

Hotel Asteria Venray

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

Beej Mooren

Hof van Kronenberg

zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen

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

zondag

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

zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		
zaterdag
		
zondag

Meterik

Tandarts
Spoedgevallendienst
29 juli t/m 4 augustus 2016
Tandartspraktijk 2 J’s
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

Heilige mis

17.30
17.30

19.00

De Bekkerie

Een kop koffie of thee voor € 1

Blauwebessenland
€ 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power
Brasserie ‘54

5% korting op de rekening

Camps Optiek

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10% korting op de hapjes en
drankjes

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

HUIS van de STREEK
5% korting op het hele
assortiment

IJssalon De Zeuten Inval
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Into Beauty

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Pearle Opticiens Horst

10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
10% korting op een
schoonheidsbehandeling

Praktijk Ik Leer

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Eén kop koffie of thee voor € 1

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Korting op een wekelijks aangeboden
product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Studio for Hair

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

Taurus World of Adventure

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Janssen Dansen en Sporten

50% korting op de bowlingbaanhuur

DMS-Service

Kinderboerderij Hagerhof

20% korting op entree

Logeerhuis Kapstok

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

Twee proeflessen gratis

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Eén kop koffie of thee € 1

Duet Kappers

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Lunchroom Lekker Gewoën

Eclicker

Museum de Kantfabriek

Driegangenmenu voor € 17,50

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

FotoID
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

10% korting op een behandeling
naar keuze

10% korting op een zonnebril

Eetcafé Ald Vors

Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Swolgen

zondag
dinsdag
		

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

Eén gratis consumptie bij de lunch

Melderslo

zaterdag
		

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Brownies & downieS

Meerlo

zaterdag
woensdag
		

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

€ 17,50 korting op 10 credits

Lottum

Venray

Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

09.45

Kronenberg

zondag
donderdag
		

Gebiedsteams

Heilige mis

19.15

Horst (Lambertus)

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

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

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Horst

Meerlo

11.00

10% korting op een fotosessie

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor € 1

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

My-LifeSlim

€ 12,50 korting op de intake

Pakje!

10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten
NIEUW Parkhotel Horst
10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Botanische
Tu

Theater De Garage
Thermaalbad Arcen
Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

Toffe Dagstrand

Koffie of thee voor € 1

Tuincentrum Peeters

10% korting op het hele assortiment

Wauw speciaal voor jou
Driegangenmenu voor € 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor € 5

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

The Zen Company

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

in Jochumh

of
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om het biolo
ndersteunen
gieonderwij
en is tegenw
gelegen in k
s aan het vro
o
ordig een st
loosterdorp
egere
ukje historisc
Steyl. Uit ve
missionariss
he natuurpra
rschillende w
en plantenza
cht,
erelddelen w
den meegeb
van uiteenlo
erden door d
racht, die zijn
pende bome
e
uitgegroeid
n, bloemen
iedereen tere
tot een verz
en planten.
cht voor bijv
ameling
In
G
rand Café Jo
oorbeeld tro
een gezellig
chumhof ka
uwerijen, ve
hapje of dra
n
rgaderingen
nkje.
of recepties
Geniet van
of voor
een stukje g
eschiedenis
in een prach
tige omgev
ing!

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

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

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

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Kijk voor me

er informati

e op: ww w.

jochumhof.nl

€ 1,00g
kortidne
op
entree

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

Voordeelpas
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KOELEN & VRIEZEN
INRUILWEKEN

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

KOELEN & VRIEZEN
INRUILWEKEN
UNIEKE INRUILACTIE MET KORTINGEN TOT WEL €400,Electro World Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor
uw oude en vaak energievretende vrijstaande diepvriezer of koelkast. De korting bij
inruil van uw oude model kan oplopen tot 400 euro op de prijs van een nieuw model.
Alles wordt compleet en netjes gratis bezorgd en gratis geïnstalleerd door onze
bezorgdienst. Ook het gratis ophalen van uw oude diepvries of koelkast is geen
enkel probleem. Ook als dat gebeurt op een andere dag dan de bezorgdag van uw
nieuwe apparaat. Stap dus snel over op een energiezuiniger apparaat, en bespaar
honderden euro’s per jaar op uw energierekening!

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL
Label

A+++
Bedrag Kwh

A++
Bedrag Kwh

A+
Bedrag Kwh

A
Bedrag Kwh

Koel/vriescombinatie groot
Koel/vriescombinatie tafelmodel
Koelkast zonder vriesvaktafelmodel
Diepvrieskist 200 liter
Diepvrieskast 200 liter

€ 34,27 149
€ 21,85 95
€ 14,72 64
€ 21,16 92
€ 29,21 127

€ 41,40
€ 29,21
€ 19,32
€ 25,76
€ 33,81

€ 57,96
€ 40,71
€ 27,14
€ 36,11
€ 47,15

€ 76,13
€ 53,36
€ 35,42
€ 47,15
€ 61,87

NO
FROST
191

366

LITER

180
127
84
112
147

252
177
118
157
205

B
Bedrag Kwh

331 € 103,73 451
232 € 72,91 317
154 € 48,30 210
205 € 64,40 280
269 € 84,41 367

NO
FROST

Hyper
FRESH

570
LITER

LITER

RVS

* NA €100,- REFUND VIA SIEMENS

429,INRUILKORTING

-/-

134,-

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN

NU

295,-

799,-

1299,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

204,-

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN

-/-

NU

404,-

GRATIS

*
495,

BEZORGEN &
INSTALLEREN

** GELDIG T/M 31/07/2016

GRATIS

WEBER BARBECUE **
T.W.V. €139,-

NU

895,-

ZANUSSI

SIEMENS

VRIESKAST ZFU23403WA

KOEL/VRIESCOMBINATIE KG39NXI35

AMERIKAANSE KOELKAST RS7528THCSLEF

r%JFQWSJFTMBEFOWPMMFEJHFCSFFEUF .BYJ IBMWFEJFQUF
rWBLLFONFULMFQ
r"GNFUJOHFO IYCYE YYDN

r)ZQFS'SFTIMBEFmHSPFOUFFOGSVJUCMJKGUMBOHFSWFST
r&BTZ-JGUHMBTQMBUFBVTmNBLLFMJKLJOIPPHUFUFWFSTUFMMFO
r"GNFUJOHFO IYCYE YYDN

r5XJO$PPMJOH1MVT4ZTUFFNmOBVXLFVSJHFUFNQFSBUVVSSFHFMJOH
r.VMUJ'MPXmHFMJKLNBUJHFUFNQFSBUVVSJOEFIFMFLPFMLBTU
r"GNFUJOHFO IYCYE YYDN

ENKELE TIPS OM
ENERGIE TE BESPAREN:
t Plaats een diepvries of koelkast niet naast een warmtebron
(oven, verwarming) om overmatig energieverbruik te
vermijden. Bij voorkeur in een koele ruimte, kelder of garage.

SAMSUNG

t Ontdooi de toestellen volledig om de drie maanden: een ijslaagje
t Stel de temperatuur correct in: het heeft geen zin de laagst
van 2 millimeter verhoogt het energieverbruik al met 10 %.
mogelijke temperatuur in te stellen. Voor een diepvries is -18ºC
de ideale temperatuur. Elke graad lager verbruikt 5 procent meer t Ingevroren producten kunt u ontdooien in de koelkast. De kou
energie.
die vrij komt wordt gebruikt voor de koeling.
t Denk eerst na over wat u gaat pakken in plaats vijf minuten voor t Kijk geregeld na of de deur of deksel nog goed sluit. Vormt er
de open koel- of vrieskastdeur te staan.
zich al snel een ijslaagje dan kan een slecht sluitende deur de
t Lees altijd de gebruiksaanwijzing, vaak staan hier ook tips in.

verklaring zijn.

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ & BETROUWBAAR!

