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Samen bewegen
Sport aan de Maas organiseerde op zaterdag 1 juni op verschillende plekken in de Kasteelse Bossen in Horst sportevenementen. Zo werd er een beweegroute geopend
door wethouder Bob Vostermans. Deze route loopt door het gebied van Afslag10 in de Kasteelse Bossen. Namens Afslag10 werd één toestel opgedragen aan Gerard Lok.
Hij was vanuit zijn rol als Combinatiefunctionaris van gemeente Horst aan de Maas bij veel initiatieven op het gebied van sport en gezondheid betrokken.

Geen festivals meer
in Kasteelse Bossen
Gemeente Horst aan de Maas gaat geen grote muziekevenementen meer toestaan in de Kasteelse Bossen in
Horst om de flora en fauna daar te beschermen. Daardoor valt mogelijk definitief het doek voor de outdoor-editie van het Wild Kingdom Festival, dat bij de kasteelruïne werd georganiseerd. “We willen alleen op de ruïne iets
organiseren, niet op een andere plek”, aldus de organisatie van het dancefestival.

Nieuw in Venlo!

Nu
10%
Cadeau*
bij je
aankoop
10%

Dit jaar zouden in de kasteelruïne
in de Kasteelse Bossen drieduizend
bezoekers verwacht worden voor de
vierde editie van het dancefestival
Wild Kingdom Festival. Jaarlijks zijn
er twee edities van het Wild Kingdom
Festival. Eén wintereditie in de Mèrthal
in Horst en één zomereditie buiten
bij de kasteelruïne. Vorig jaar ging de
buiteneditie van het Wild Kingdom
Festival niet door vanwege de verbouwing van de Kasteelboerderij.
Lees verder op pagina 07

   
 

Cadeau
cheque

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

02

nieuws

06
06

Jongerenkoor Horst laat weer van zich horen

‘Straks gaat er nog gedanst worden’
Jongerenkoor Horst werd in 1969 opgericht. Tot eind jaren 90 maakte
het koor heel wat reacties los bij de inwoners. Nu willen oud-leden nog
één keer een jongerenmis houden met aansluitend een reünie: de jongerenmis 2.0.
Het begon allemaal met pater Ad
van der Meijden. In 1969 wilde hij de
jeugd meer betrekken bij de kerk.
“Hij klopte bij ons aan (vriendengroep
Young Boys, red.) en zo is het begonnen”, zegt Jos Keijsers, één van de
oprichters van het jongerenkoor.
“Vroeger was het zo dat iedereen naar
de kerk moest, omdat het erbij
hoorde. De jeugd was echter rebels.
Ze wilde graag eigen missen met een
wisselend thema, die anders waren
dan de bestaande missen die zich
hielden aan de eucharistie van Rome.”
Welke thema’s dat waren? “Onder
andere leven met gehandicapten en

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
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077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg

een schreeuw in de wereld om vrede”,
zegt José Bruggers-Claessen, oud-lid
en medeorganisator van de reünie.
“Het was ongekend wat we deden.
Er werden instrumenten, zoals een
drumstel, de kerk binnen gesjouwd.
Men sprak er soms schande van, maar
toch was elke mis drukbezocht.
Iedereen was nieuwsgierig, of ze het
nu met ons eens waren of niet.” Jos
vult aan: “Ik herinner me nog dat
iemand zei: ‘Het moet niet gekker
worden, straks wordt er nog
gedanst!’” Op de vraag of het dan wel
eens botste met een aantal geestelijken, wordt instemmend geknikt.
“We maakten onze eigen missen.
Teksten werden geschreven en gedichten werden gezocht. Daar maakten we
dan iets eigens van. Niet iedereen was
het daarmee eens, want we weken
daarmee toch af van de officiële
richtlijnen van de kerk”, vertelt Jos.
”Maar we wilden echt iets te vertellen
hebben in de kerk, iets van onszelf.
De muziek en de teksten moesten
daarbij passen.” Het jongerenkoor
werd begeleid door een combo, een
orkest met onder andere een drummer, toetsenist, gitarist, dwarsfluitist,
hoboïst en trompettist. “Alles en
iedereen die maar een beetje muziek
kon spelen of kon zingen, wilde bij het
jongerenkoor. Dat was hot, dan hoorde
je er bij’’, vertelt José. Doordat een
orkest het koor begeleidde, was het
noodzakelijk dat het geluid goed
geregeld werd. “Daarom kwam er een
geluidsinstallatie en een bouwploeg.
Iedereen moest één uur voordat de
mis begon aanwezig zijn, zodat het
geluid goed afgesteld kon worden.
Het was veel werk” zegt Jos. José vult
aan: “Maar dat hadden we ervoor
over. We waren inmiddels een hechte

vriendenclub geworden. Of je nou
muzikant, koorlid, bestuurslid of de
dirigent was, het was één geheel.
Iedereen kwam naar de repetitie op
zondagochtend, al waren we nog zo
brak van de avond daarvoor. De repetities waren heilig.” Uiteindelijk
groeide het koor vooral onder leiding
van Joop Mittelmeijer uit tot een groep
van meer dan honderd leden. Met
hem maakte het jongerenkoor elpees,
kerstcassettes en cd’s, waar duizenden
exemplaren toentertijd van zijn
verkocht. José zegt: “Veel oud-leden

hebben warme herinneringen aan het
jongerenkoor. Het was voor velen de
basis voor een hobby of baan in de
muziek. Ook zijn er langdurige vriendschappen en zelfs meer dan tien
huwelijken uit ontstaan.”
En nu komt er dus een reünie.
“We kregen de laatste tijd vanuit verschillende hoeken de vraag of het niet
leuk was om het jongerenkoor weer
eens keer bij elkaar te krijgen. Of dat
nu in de vorm van een reünie was of
weer een jongerenmis, dat was de
vraag. Maar iedereen was enthousiast
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voor een weerzien, en als iedereen wil
dan gaan we het gewoon proberen”,
zegt José. Op zaterdag 9 november
om 19.00 uur houdt het jongerenkoor Horst dan ook nog één keer een
mis in de Lambertuskerk in Horst:
de jongerenmis 2.0. Met zoveel mogelijk oud-leden wordt de muziek van
toen gezongen. Aansluitend aan de
jongerenmis vindt de reünie plaats.
Oud-leden die mee willen doen
kunnen zich aanmelden via
jongerenkoorhorst@gmail.com of kijk
op Facebook voor meer informatie.

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Hechtenis met onbepaalde tijd verlengd

Verdachte verkrachting
Lottum uit 2002 ontkent
De 57-jarige Maasbreenaar die verdacht wordt van het verkrachten van een vrouw in 2002 in Lottum heeft
ontkend dat hij de vrouw gedwongen heeft tot seks. Dat liet zijn advocaat Joost Antonides weten na de voorbereidende rechtszitting in Maastricht op dinsdag 4 juni. De verdachte ontkent niet dat er seksueel contact is
geweest, maar wel dat het tegen de zin van de vrouw in was.
De politie kwam de verdachte op
het spoor toen hij werd opgepakt voor
een serie vernielingen aan auto’s in
Maasbree vorig jaar. Het DNA van de
57-jarige man bleek te matchen met
DNA dat in 2002 werd gevonden in de
auto waarin de verkrachting zou hebben plaatsgevonden. De vrouw die
de aangifte deed van de verkrachting
was in 2002 18 jaar oud.

Geen botsing
geweest
Volgens een bericht van de politie
in februari, naar aanleiding van de
aanhouding van de Maasbreenaar,
reed de man met zijn auto tegen die
van de vrouw aan, waarna hij aanbood de 18-jarige vrouw naar huis te
brengen. Zij stemde daarmee in. “De
man nam haar in plaats daarvan mee
naar een bosgebied enkele kilometers verderop en heeft haar daar verkracht”, aldus de politie in februari.

Volgens de verdachte klopt dat
verhaal niet. “Mijn cliënt heeft erkend
dat er seksueel contact is geweest,
maar dat was niet tegen de wil van
de vrouw in”, laat advocaat Antonides
weten. De Maasbreenaar beweert
dat de auto’s in tegenovergestelde
richting naar elkaar toe reden en dat
hij geseind heeft naar de vrouw dat
er iets mis was met haar auto. “Mijn
cliënt heeft toen zijn hulp aangeboden en zo zijn de twee in contact
gekomen.” De advocaat laat weten
dat volgens de verdediging van de
verdachte uit NFI-onderzoek en getuigenverklaringen blijkt dat er geen
botsing heeft plaatsgevonden.
Officier van justitie Marleen
Overmeer liet tijdens de rechtszitting
weten dat er geen tegenstrijdigheden
zitten in de verklaring van de vrouw,
zo schreef Dagblad De Limburger op
dinsdag 4 juni. De krant schrijft dat
de officier van justitie aangaf dat het
feit dat er geen lakschade is aange-

troffen op de auto van de vrouw, niet
wil zeggen dat er geen aanrijding is
geweest. Verder wees Overmeer op
de verklaringen van diverse familieleden van de vrouw waarin stond
dat ze na het voorval compleet in de
war en emotioneel was. Volgens de
officier van justitie speel je dat niet,
aldus het dagblad.
De zaak werd in 2002 onder meer
behandeld bij de opsporingsprogramma’s De Gouden Tip en AVRO’s
Opsporing Verzocht. Waarom de
Maasbreenaar zich toen niet gemeld
heeft, kon advocaat Antonides niet
beantwoorden. “Bij de inhoudelijke
zaak komt dat wel aan de orde.” De
rechter besloot tijdens de voorbereidende rechtszitting de hechtenis van
de verdachte met onbepaalde tijd te
verlengen.
Wanneer de zaak inhoudelijk
wordt behandeld door de rechtbank,
is nog niet bekend.

Kronenberg Baas van
Horst aan de Maas
De lustrumeditie van het spel Baas van Horst aan de Maas is zaterdag 1 juni gewonnen door Little Steve & The
Smokers. Dat betekent dat Kronenberg zich een jaar lang Baas van Horst aan de Maas mag noemen en dat de
zesde editie daar volgend jaar plaatsvindt.

Gezellig samen
ontbijten tijdens de
Pinksterdagen?

Pinkster-ontbijtbuffet
op 9 en 10 juni

Er staat een heerlijk ontbijtbuffet voor jullie klaar in ons
Tuincafé! Je kunt onbeperkt
genieten van al het
lekkers met de hele familie
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dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
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KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

In totaal 28 teams namen deel
aan de wedstrijd, die werd gehouden
aan de St. Jorisweg in Hegelsom.
Volgens de organisatie was er een
record aantal deelnemers en was elk
dorp uit de gemeente vertegenwoordigd. Op vrijdag 31 mei startte de
competitie. De teams moesten door
middel van verschillende activiteiten

aanwijzingen bemachtigen voor een
kunstwerk. Daags erna was het tijd
voor spellen als ‘Naate boks’,
‘Drei ow dol’, ‘Bôter kiës en eiër
noa de buurman brenge’ en ‘vettehaas’. Het hoofdspel werd met alle
teams tegelijk gespeeld. De deelnemers dienden zo snel mogelijk
een reeks blokken op een rij te

krijgen met de nodige hindernissen.
Uiteindelijke winnaar met 365 punten
werd Little Steve & The Smokers uit
Kronenberg.
Met 363 punten was de tweede
plek voor het team Horst aan de
Maaskantje uit Tienray. De derde plek
was voor KPJ Melderslo met 362
punten. (Foto: Susan Keijsers)

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Pastoor Vullinghsstraat 21 | 5975 AP Sevenum | 077-3744370 | ditfeelgoodstore.nl

‘Met een Sevenumse draai’

Ruim duizend man in
actie voor OLS
De schietbomen staan, het programma is klaar en ruim duizend vrijwilligers uit Horst aan de Maas en de
wijde omtrek staan klaar om de komende weken alles op te bouwen. Na maanden van voorbereidingen kan het
Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) ‘met een Sevenumse draai’ op zondag 7 juli van start.

Houthandel & Timmerbedrijf
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Rene van Ophoven
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Het bestuur van Stichting OLS 2019: Erik Sturme, Jan Lemmen,
Rudy Tegels en Resi Stappers (Ton Hermans ontbreekt)
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Het staat er goed voor met alle
voorbereidingen, vertelt Rudy Tegels,
voorzitter van Stichting OLS 2019
Sevenum. “Er wordt alles aan gedaan
om het evenement te laten slagen.
En dat is dankzij alle vrijwilligers en
partijen die ons helpen. Het is geweldig om te zien wat het OLS met de
gemeenschap doet.” De 125 leden
waar de stichting van op aan kan zijn
verdeeld in 11 werkgroepen. Maar
in totaal kan de stichting rekenen op
ruim 1.200 vrijwilligers uit de hele
regio. “We willen een schuttersfeest
voor de hele regio neerzetten. En dat
blijkt wel, want de vrijwilligers komen
van Heide tot Thorn. Het is geweldig
om te merken hoe graag iedereen
wil helpen. Sommigen komen wel
vijf keer opdraven. Daar zijn we heel
dankbaar voor.”

‘Voor ons was alles
nieuw’
Die dankbaarheid hoopt de stichting ook terug te kunnen geven aan de
vrijwilligers en verenigingen die zich
de komende tijd inzetten. “Mochten we
het OLS afsluiten met positieve cijfers,
dan verdelen we de winst”, aldus de
stichtingsvoorzitter. “De helft wordt
verdeeld onder de verenigingen die
zich hebben ingezet. Een kwart is voor

de schutterij in Sevenum en een kwart
willen we gebruiken om een blijvend
aandenken te realiseren voor het dorp.”

26 hectare
De stichting vindt het een eer
om het Limburgse schuttersfeest te
mogen organiseren, maar er komt
wel veel bij kijken, vertelt Tegels.
“Voor ons was alles natuurlijk nieuw,
dus we hebben de hulp ingeroepen
van de OLS federatie en schutterijen
die het eerder organiseerden, zoals
Grubbenvorst, Raam en Maasniel.
We hebben draaiboeken ingezien en
zij hebben hun ervaringen gedeeld.
Ook het bedrijfsleven verleende alle
medewerking in sponsoring en agrarische ondernemers waren bereid hun
grond beschikbaar te stellen zodat we
het schuttersterrein konden vergroten.” De festiviteiten vinden namelijk plaats op het schuttersterrein aan
de Staarterstraat in Sevenum, dat nu
in totaal 26 hectare groot is. Daarvan
is 12 hectare schutterswei en wordt
14 hectare gebruikt als parkeerplaats.
De schietbomen staan al, maar de rest
van het terrein wordt vanaf maandag
17 juni opgebouwd.
Limburg laten zien hoe mooi
Sevenum is en het dorp zelf laten
zien hoe mooi de schutterswereld
is. Dat is toch wel de wens van de

stichting, vertelt Tegels. “We wilden
een Sevenumse draai aan het OLS
geven. Dat doen we met de feestavond ‘Gebouwen in Limburg’ op vrijdag 5 juli, waarbij diverse Limburgse
artiesten, waaronder Rowwen Hèze,
optreden. De traditionele Heilige Mis
op zaterdag 6 juli vindt plaats op een
prachtige locatie: bij de kruisboom
in Sevenum achter de schutterswei.
En de optocht op de dag van het OLS
gaat midden door de dorpskern en
langs het verzorgingshuis Sevenheym,
zodat ook de ouderen kunnen meegenieten. En natuurlijk zorgen we ervoor
dat het dorp mooi is aangekleed,
zodat alles en iedereen straks klaar is
voor de grote dag.”

Sevenumse draai aan
OLS
De eerstvolgende activiteit op het
OLS 2019-programma is het Kinjer-OLS
op dinsdag 25 juni, waarbij geschoten
wordt om het ‘Ummeke’. Het sponsorschieten is op zaterdag 29 juni, de
feestavond ‘Gebrouwen in Limburg’
op vrijdag 5 juli, de Heilige Mis vindt
zaterdag 6 juli plaats en het OLS zelf is
op zondag 7 juli. Het kavelen om D’n
Um barst los op zaterdag 13 juli.
Kijk voor meer informatie op
www.ols2019.eu
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Lenssen naar D66+GroenLinks
Voormalig SP-raadslid Thijs Lenssen uit Hegelsom heeft de overstap gemaakt naar D66+GroenLinks. Dat maakte
de partij zaterdag 1 juni bekend.
Lenssen maakte onlangs bekend
dat hij zijn SP-lidmaatschap had opgezegd. In een interview met dit blad
gaf hij aan dat hij zich op regionaal
niveau kan vinden met de SP, maar dat
op provinciaal en Europees gebied, de
partij volgens hem compleet de plank
misslaat. Hij maakte ook duidelijk dat
hij zijn zetel mee zou nemen naar een
andere partij. Hij geeft nu aan dat zijn
visie het beste aansluit bij het programma van D66+GroenLinks. Volgens
Lenssen kan hij, ondanks dat hij een
verklaring heeft ondertekend dat mocht

hij ooit uit de partij stappen, hij zijn
zetel zou achterlaten, die gewoon meenemen. “Daar heb ik al onderzoek naar
gedaan. Die handtekening was moreel
en die staat niet juridisch vast”, aldus
Lenssen in het interview. Die opmerking is de SP in het verkeerde keelgat
geschoten. In een persbericht stelt de
partij: “Die opmerking geeft te denken
over de moraliteit van Thijs Lenssen,
nu hij besloten heeft geen gevolg te
geven aan de door hem zelf ondertekende verklaring.” Volgens Lenssen is
de partij zich de afgelopen jaren moreel

anders gaan gedragen. “Juist dit veranderde morele gedrag op allerlei niveaus
waren voor mij reden om op te stappen omdat ik me moreel niet meer
kan verenigen met de ontwikkelingen.
Dus welke moraal moet je in twijfel
trekken? Als spel- en gedragsregels in
een wedstrijd veranderden, kan iemand
er voor kiezen om dan voor een ander
team te gaan spelen. Politiek heeft
met inhoud te maken, maar zeker ook
met de manier waarop men met elkaar
omgaat.” Dat hij zich beter voelt bij de
visie van D66+GroenLinks vindt de SP

geen bezwaar. “Dát feit is op zich geen
bezwaar, maar het is wél bezwaarlijk
dat hij, door zich aan te sluiten bij de
fractie van D66+GroenLinks kiezersbedrog pleegt. Hij is namelijk niet op basis
van het verkiezingsprogramma van
D66+GroenLinks gekozen in de raad,
maar op basis van het verkiezingsprogramma van de SP.” De SP beschuldigt
zowel Lenssen als D66+GroenLinks van
zetelroof. D66+GroenLinks bestrijdt dat.
In een reactie zegt fractievoorzitter
Jim Weijs: “Thijs Lenssen is met voorkeursstemmen in de raad gekozen en
daarover is de Gemeentewet duidelijk.
De zetel behoort Thijs toe. Hij heeft zelf
gekozen om niet verder te gaan met

de SP vanwege allerlei ontwikkelingen
waardoor de SP behoorlijk is veranderd.
Hij heeft zelf het initiatief gekozen om
met D66+GroenLinks te gaan praten,
omdat hij zich het beste herkent in het
programma van onze partij.” Volgens
de wet is een gemeenteraadslid op
persoonlijke titel lid van de raad en niet
namens een partij. Een politieke partij
kan daarom niet juridisch aanspraak
maken op een zetel. Zegt iemand zijn
lidmaatschap van een partij op, dan
mag hij zijn zetel meenemen. Stopt een
persoon met raadswerk, dan gaat de
zetel terug naar de partij en wordt deze
in principe ingevuld door de eerstvolgende op de lijst.

Woning Broekhuizen op slot na vondst xtc-pillen
Een woning aan de Hoogstraat in Broekhuizen wordt voor zes maanden gesloten. Dat heeft burgemeester
Ryan Palmen van Horst aan de Maas besloten nadat daar een hoeveelheid drugs met een straatwaarde van 3,5
miljoen euro werd aangetroffen.
In de kelder van de woning in
Broekhuizen werden 706.000 xtcpillen aangetroffen. Daarop besloot
burgemeester Palmen, in het kader

van het Damocles-beleid, de woning
voor zes maanden op slot te doen.
Het Damocles-beleid geeft de burgemeester de bevoegdheid om wonin-

gen of (bedrijfs)-panden waarin
drugs aanwezig zijn zonder voorafgaande waarschuwing tijdelijk te
sluiten.

Palmen: “Uitvoering van het
Damocles-beleid is geen keuze maar
noodzaak. Noodzaak omdat we onze
inwoners willen beschermen tegen
de gevaren die met drugs te maken
hebben. Denk aan brandgevaar, het
gevaar dat met de productie van
drugs gepaard gaat of de kans op

overvallen. Daarnaast past het volledig in de integrale aanpak van
georganiseerde criminaliteit. Wie in
Horst aan de Maas meer dan een
gebruikershoeveelheid drugs in bezit
heeft, mag zich niet verwonderen
over de consequenties die dat gaat
hebben.”

Bieb vaker open na verhuizing Gasthoês
Wanneer ’t Gasthoês in Horst geopend is, moeten bezoekers ook gebruik kunnen maken van de bibliotheek.
Dat staat in de Bibliotheekvisie 2025 die de gemeente heeft opgesteld na gesprekken met onder andere BiblioNu.
De bibliotheek verhuist in 2020
naar het dan verbouwde Gasthoês.
Volgens de gemeente wordt het cultureel centrum een plek waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten en waar
de hele dag door reuring is. De openingstijden van de bibliotheek moeten daarop aansluiten. “Dat wil niet

zeggen dat er te allen tijde professionele ondersteuning aanwezig moet
zijn vanuit de bibliotheek”, zegt een
woordvoerder van gemeente Horst
aan de Maas desgevraagd. “Wat de
openingstijden van ’t Gasthoês zullen
zijn, bepaalt de toekomstige organisatie van ’t Gasthoês.”

De toekomstige kerntaken van de
bibliotheek zijn leren, lezen en informeren, waarbij er veel aandacht is
voor kinderen en laaggeletterden.
Het aanbod van de boekencollectie
moet zoveel mogelijk worden gericht
op de wensen van de gebruikers.
“Dus niet een zo volledig mogelijk

aanbod van de collectie, maar een zo
aansprekend mogelijk aanbod”, aldus
de woordvoerder.
Het College van B&W wil daarnaast nog meer de vinger aan de pols
houden. Subsidies worden verstrekt op
basis van concrete resultaten.
“Het college gaat met de bibliotheek in gesprek over de uitvoering,
doelen en resultaten. We willen als
subsidieverstrekker beter inzichtelijk

hebben welke resultaten er behaald
worden en hoe deze aansluiten bij de
doelen uit de visie en welke gewenste
maatschappelijke effecten hiermee
worden beoogd. Net zoals andere subsidieontvangers zal ook de bibliotheek
effecten en resultaten inzichtelijk
moeten maken.”
De bibliotheekvisie staat op de
agenda van de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 juni.

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

Actie

Portulaca
in schaal

Ø 27 cm. Per stuk

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Sinds 1934 weckt Aarts Conserven
verse asperges, kersen en peren.
We zijn een gezond familiebedrijf met
een duidelijke visie. Onze producten
staan bij alle bekende supermarkten
en groothandels op het schap.

HOOFD
Zondag 27 mei 09.00 - 15.30 uur
ADMINISTRATIE
HBO 32 - 40uur/wk

WWW.AARTSCONSERVEN.NL
Kijk op onze website voor de complete vacature en meer info over ons bedrijf.
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1e EN 2e PINKSTERDAG OPEN!
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 23. GELDIG VAN 06-06 T/M 12-06. OP=OP

Aanpakkers gezocht
(vanaf 15 jaar) voor de weekenden en vakanties
Interesse?
Bel 06 - 25 05 18 94
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WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Ôs moe is gestorven zoals ze geleefd heeft.
Op maandag vroeg in de morgen ging rustig en kalm van ons heen
ôs moe, oma en overgrootmoeder

Riek Janssen-Janssen
Hendrika Hubertina

“Jacq, wao heb ik dit toch à verdind…?”
Álwèr!
Op dinsdag 4 juni 2019 overleed veel te jong
in de leeftijd van 54 jaar, mijn maatje, ôzze pap

Jurgen Spreeuwenberg

Geboren

Jannes
3 juni 2019
Zoon van
Rob en Katharina
Cuppen-Müller
Leertouwerstraat 1
5961 KG Horst

echtgenote van

Piet Janssen †
10 september 1930

Horst

Jacqueline Spreeuwenberg - Mulder
† 3 juni 2019

Theo en Mieke
Leo en Mia
Twan en Marianne
Annie en Piet
Hennie en Louis
klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Uitvaartcentrum Theo Arts, t.a.v. de familie Janssen
Nijverheidsstraat 4, 5961 PJ Horst
De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 7 juni
om 12.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Ôs moe is opgebaard in het uitvaartcentrum van Theo Arts,
alwaar geen bezoek. In plaats van bloemen liever een donatie
voor Hospice Doevenbos. Collectebussen hiervoor staan
in de ontvangstruimte van het crematorium.

De strijd is gestreden
met telkens nieuwe moed
verbazingwekkend krachtig
het is nu op, zo is het goed...
Op vrijdag 31 mei 2019
overleed in de leeftijd van 80 jaar

Jo Janssen - Janssen

lieve pap van
Max en Freek
Sid en Anne-Fleur
Liv
Tess
Familie Spreeuwenberg
Familie Mulder
Familie Buijssen

Correspondentieadres:
Hoofdstraat 24, 5961 EZ Horst
Jurgen is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid
te nemen op donderdag van 18.00 - 20.00 uur.
Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen
van Jurgen op zaterdag 8 juni om 11.00 uur in De Mèrthal,
Gasthuisstraat 30 te Horst.
Jurgen zou graag willen dat we na het afscheid samen
een flesje Grolsch heffen op het leven. Hierna begeleiden we
Jurgen in kleine kring naar het crematorium.

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
vragen wij hiervoor begrip.

echtgenote van

Jac Janssen
mam en oma van
Thijs
Marianne en Piet
Rick
Tom en Janna
Koen en Ilona

Jurgen,
bedankt vur de schonne tied!
Dieke knoevel vur jullie,
Jacq, Max, Sid, Liv, Freek en Annefleur
Juul en Berry
XXX

Familie Janssen
Familie Janssen
St. Antoniuspark 14, 5961 KP Horst

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van onze dierbare collega

De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, vindt plaats
op donderdag 6 juni om 11.00 uur in Crematorium Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30, Venlo-Blerick.

Jurgen Spreeuwenberg

In plaats van bloemen kunt u een vrijwillige bijdrage achterlaten
voor Buurtzorghuis Doevenbos / Wensambulance Limburg.
Collectebussen zijn hiervoor aanwezig bij het condoleanceregister.

Sinds 2011 was Jurgen werkzaam bij ACB. Hij was als
“buitendienst man” het eerste aanspreekpunt voor onze klanten.
Wij zullen Jurgen herinneren als een echte levensgenieter.
Hij was met zijn inzet, humor en positiviteit, ook tijdens zijn ziekte,
een voorbeeld voor iedereen. Wij gaan zijn aanwezigheid missen.

Dag en nacht bereikbaar

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Ons medeleven gaat uit naar Jacqueline, Max, Sid, Liv, familie,
vrienden en bekenden van Jurgen. Wij wensen hen veel sterkte
en kracht toe in deze moeilijke periode.

Hortensiadagen: za. 8-zo. 9 juni
van 9.30-16.30 uur. Aanbieding:
div. srt. Hortensia’s 10 voor € 35.00.
Info zie: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. De koffie staat klaar
op de Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
Vaccinatie vragen én homeopathische
ondersteuning? Info: 077 398 55 40
Horst. www.praktijkgerhegger.nl
Te koop gevraagd ca. 0 tot 1 ha grond
omgeving America. Tel. 06 30 42 86 50
of willemjanp@hotmail.com
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Jos Computerhulp Computerproblemen,
-les of website. Vraag hulp! 06 10 71
00 70 of www.joscomputerhulp.nl
Schoonmaakster gez. Citaverde
Hoogveld Horst, ma t/m vrij v. 6.15 tot
8 u., info Balanz Facilitair 045 566 50 00,
vraag naar Noor Koppers.
Te koop bouwkavel perceel grote
525m. Rustig gelegen in Veulen.
Voor vragen tel. 06 12 23 44 28.
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Pedicure aan huis.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.
Aangesloten bij Provoet.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Directie en medewerkers ACB Group

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

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

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

www.petraduijkers.nl

Vader met 2 kinderen (19+21)
zoekt woonruimte, omgeving Venray
of Horst. 06 20 13 11 41
gommansha@gmail.com

Het 25-jarig jubileum van
Bloemsierkunst de Kogeldistel
gaan we vieren met een open dag
en een extra feestelijk aangeklede
winkel, prachtige creaties en mooie
bloemenprijzen te winnen. 8 juni
van 10:00-16:00 uur. Kogelstraat 62
Hegelsom.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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“Goed uitkijken wah, hoije”
Het was moeilijk om het leven los te laten
maar in het bijzijn van Marga en Anita is mam,
oma en superoma rustig ingeslapen

Geen festivals meer in
Kasteelse Bossen

Leny van Teffelen
Beuningen, 15 mei 1934

Venray, 31 mei 2019

echtgenote van

Jan van der Zandt †
Marga en Frans †
Jan en Loes, Jax, Rick, Jesse
Marieke en Davy, Aellin
Anita en Leo †
René en Robin
Steffan
Correspondentieadres: Middelijk 27, 5961 EM Horst
Wij hebben woensdag 5 juni afscheid genomen van Leny
in crematorium Boschhuizen
Een bijzonder woord van dank aan het team en vrijwilligers
van Vincentiushof Zorggroep, voor hun warme, persoonlijke
en deskundige zorg en aandacht voor mam.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling, mooie woorden en kaarten die we mochten
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man en ôzze pap

Ad van Bergen
Cissie, Germa en Fred

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 15 juni
om 18.00 uur in de H. Lambertuskerk te Horst.

Dankbetuiging

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel betrokkenheid en
zoveel troost.
Hartelijk dank voor uw blijken van medeleven
en de overweldigende belangstelling,
na het overlijden van onze dochter en zus

Judith Vullinghs
Piet en Theanne Vullinghs - Peute
Charlotte, Gijs en Sarah
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 8 juni
om 19.15 uur in de parochiekerk van Kronenberg.

Verloren gouden armband,
25/5 bij de Merthal 077 398 22 00 of
06 53 79 30 74 hoor graag van je.

Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks. B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.

Gezocht: hulp in huishouding
in Grubbenvorst.
E-mail: b.rienkens@home.nl

Te koop: 32 aluminium regenbuizen,
lengte 6 mtr., diameter 50 mm.
Tel. 077 467 20 76.

Heerlijke verse asperges te koop,
ook geschild! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. Ma t/m vrij 1012u en 13-17u. Za 9-17u. Zo 10-12u of
op afspraak. Tel: 077 398 65 90.

Vaderdag idee: schenk de roman
Icoon aan jouw Icoon!

Gezocht huurhuis voor gezin, omgeving Sevenum, vanaf jul/aug voor
min. 1 jaar. Cindy, chwcox@gmail.com
Te huur loods 8 x 20 m.
tel 06 23 14 95 34.

Wie kan ons hondje 2/3xp.w.
uitlaten tegen betaling? Wellicht ook
poetswerk maar hoeft niet. Melderslo.
Tel. 06 41 31 81 10.
Voor verse rabarber, peultjes,
aardbeien, kersen enz. naar
Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel. 077 398 35 52.

Wild Kingdom Festival outdoor in 2018 (Foto: Wild Kingdom Festival)
Ook gaf de organisatie destijds
aan “een kleine koerswijziging voor
ogen (te) hebben”. Op dinsdag 28 mei
maakte de organisatie via Facebook
bekend dat er ook dit jaar geen editie
van het dancefestival wordt georganiseerd, omdat gemeente Horst aan
de Maas dat op die locatie niet meer
toelaat.

“Hebben het liever
niet meer”
Gemeente Horst aan de Maas wil
geen ‘grote geluidsdragende evenementen’ meer toestaan in de Kasteelse
Bossen. “We hebben het liever niet
meer”, laat een woordvoerder weten.
De gemeente zag twee jaar geleden
in dat grote evenementen met harde
muziek niet wenselijk zijn op de locatie
om de natuur en aanwezige dieren in
de omgeving niet te storen. “Zo zijn we
tot het inzicht gekomen dat we dergelijke evenementen daar niet meer
willen. Elke vergunningaanvraag om
een evenement op deze locatie plaats
te laten vinden, wordt getoetst om te
bepalen of het de flora en fauna verstoort of niet.”
De organisatie van het Wild
Kingdom Festival hoorde twee jaar

geleden al dat er geen ruimte meer
zou zijn voor het dancefestival in de
Kasteelse Bossen. “Helemaal als een
verrassing kwam het dus niet toen we
te horen kregen dat het geen zin had
om een vergunning aan te vragen voor
dit jaar”, vertelt Maik Cox, projectleider
en hoofdprogrammeur van het Wild
Kingdom Festival. “We begrijpen de
keuze van de gemeente, maar vinden
het wel heel vervelend.”

“Wild Kingdom hoort
op ruïne”
Het festival op een andere locatie plaats laten vinden, is geen optie
volgens Cox. “Onze naam is verbonden
met de kasteelruïne en we willen het
festival nergens anders organiseren.
Andere plekken voldoen niet aan onze
visie. Op dit moment ziet het er dus
naar uit dat er überhaupt geen outdoor-editie meer komt. Wild Kingdom
hoort op de ruïne te zijn, niet op een
andere plek.”
Een ander festival dat deze zomer
in de Kasteelse Bossen plaatsvindt
en wel door kan gaan, is het festival The Village van het gelijknamige
Horster collectief. Het festival, dat in
juli plaatsvindt, trekt zo’n vijfhonderd

bezoekers en wordt voor de tweede
keer in de kasteelruïne georganiseerd.
Omdat het een festival is dat binnen plaatsvindt, heeft de gemeente
hiertegen geen bezwaar. “Vorig jaar
werd ons al meegedeeld dat er in de
toekomst minder tot geen evenementen meer aan die kant van het bos en
rondom de ruïne meer mogen plaatsvinden”, aldus Kees Sanders van The
Village. “Dat is jammer, want het is
een mooie en sfeervolle plek. Zeker in
de zomer voor evenementen en festivals.”
Voor The Village heeft het besluit
van de gemeente vooralsnog geen
gevolgen. Mocht blijken dat ook dit
festival niet meer terug kan keren op
de ruïne, dan gaat de organisatie op
zoek naar een nieuwe plek. “We zijn
een kleinschalig evenement wat zich
volledig binnen de muren van het
kasteel afspeelt, dat helpt ons misschien om ook komende jaren weer
ons festival te mogen organiseren op
deze plek”, aldus Sanders. “We bekijken het van jaar tot jaar. En anders
vinden we wel weer een nieuwe plek.
Er zijn nog locaties in Horst waar we
graag iets zouden willen organiseren
in de toekomst, dus Horst is nog niet
van ons af.”

Leerlingen Dendron
College organiseren feest
Vijf havoleerlingen uit de vierde klas van het Dendron College in Horst organiseren op vrijdag 7 juni in het
jongerencentrum Niks in Horst een feest voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar. Dat doen ze vanuit het lesproject
International Business College.
Bij dit vak hebben de leerlingen een echt bedrijfje opgezet om
daar vervolgens actief evenementen
en activiteiten mee te organiseren.
Er ging een aantal maanden van voorbereiding en plannen vooraf aan het
evenement. Ook was er een aandelenbijeenkomst om een startkapitaal
te genereren. Leerling Tibor Herraets,

directeur Sales en Marketing van
‘Gepland Event’, zoals hun bedrijf heet:
“We kwamen op het idee om evenementen te organiseren voor jongeren
vanaf 12 jaar, omdat we zelf merkten
dat er voor deze leeftijd niet veel te
doen was in de gemeente Horst aan
de Maas. We zijn met ons idee Horst
in gegaan en hebben contact gelegd

met OJC Niks, het jongerencentrum.
Zij organiseren samen met ons het
feest.” Het thema van het feest is
Endless Countdown, waarbij de muziek
elk uur vijf jaar terug gaat in de tijd.
“Als dit een succes wordt, dan willen we ook feesten organiseren voor
andere doelgroepen, bijvoorbeeld
vanaf 16 jaar,” aldus Tibor.
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GEPLUKT Frits Gielen
een waarderingsspeldje tijdens een
ledenvergadering. Dat is een mooie
waardering.”

Zingen
Inmiddels geniet Frits graag van
zijn oude dag in zijn huis aan de Jacob
Poelsweg. Naast het bijenvak, zingt
hij ook graag. “Dat is altijd mijn grote
hobby geweest. Jaren terug zong ik in
drie verschillende koren: Cantaremos
(gestopt, red.), Gregoriaans en het
kerkkoor. Bij die laatste zing ik nog
steeds.” Eén keer in de twee weken
repeteren de koorleden. “Een ontzettend leuke groep die uiteindelijk
uitgegroeid is tot een vriendenkring.
Het zingen nemen we wel uiterst
serieus. Soms een grapje tussendoor
mag dan wel.”

Muzikale
familie

De tijd van hard werken in de kassen heeft hij inmiddels achter zich gelaten. Nu spendeert hij zijn tijd vooral en is hij letterlijk en figuurlijk een
bezige bij binnen het imkersvak. Deze week wordt Frits Gielen (75) uit America geplukt.
Bij binnenkomst begint Frits
meteen verhalen te vertellen over de
jaren die hij heeft meegemaakt toen
hij nog een eigen agrarisch bedrijf had
waarbij hij augurken en tomaten
teelde. Met passie vertelt hij over het
bestuiven van zijn tomatenplantjes.
“Hard werken was het in die tijd”, zegt
Frits. “Vrije tijd had ik niet en dat vond
ik ook niet zo erg. Het is heerlijk om
tussen de groene planten te werken in
de kassen. Ik had een eigen bedrijf en

teelde onder andere tomaten.” De
jaren negentig was een periode
waarin de agrarische sector hoogtijdagen vierde op gebied van innovatie.
“Er waren verschillende studiegroepjes die onderzoek deden naar de
planten en deze resultaten uiteindelijk
uittestten op het gewas. Ik zat ook in
zo’n groepje. Eén keer per week
kwamen we bij elkaar en zo leerden
we ontzettend veel.” Frits vertelt over
een nieuwe manier van werken die

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

3 van de 4 slaagt!

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

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

BEIDE PINKSTERDAGEN GEOPEND
VELE HANGPLANTEN, NU € 0,75

Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 077-3982922 / 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

opkwam in die periode. “Tegen
woordig heel normaal, maar toen
helemaal nieuw: het bestuiven van de
planten. We bestoven toen eigenhandig de planten. We liepen dan met
een aantal mensen door de rijen met
planten en tikten met een stang tegen
het draad waar het gewas aanhing.
Zo dwarrelde het stuifmeel uit de
bloemen van de plantjes naar beneden en bevruchtten ze de rest. Je tikte
tegen het draad en liep daarna een
paar meter verder en ga zo maar door.
Zo konden we vlot door de rijen
rennen.” In die periode was er een
nieuwe manier gevonden om de
planten te bestuiven: bijen. “Doordat
we bijenkastjes in de kassen ophingen, bestoven de bijen de plantjes
voor ons. Wij hadden hier dus geen
werk meer aan en zo kon de natuur
haar gang gaan.”

Droom eigen bedrijf
Deze wijsheden heeft Frits onder
andere geleerd op de lagere- en
hogere tuinbouwschool, Vakschool
voor Hoveniers en een aantal cursussen. Maar ook wist hij veel van
de praktijk door het bedrijf van zijn
ouders. “Ik groeide op in Maasbree
samen met vier zussen en vijf broers.
Ze werkten allemaal mee in het
agrarisch gemengd bedrijf van mijn
ouders. Later verhuisde een aantal
van hen naar een andere sector zoals
het onderwijs of ging verder als timmerman. Ik hielp altijd veel mee in
het bedrijf, maar mijn droom om een
eigen bedrijfje te starten, bleef maar
hangen.” Frits vond samen met zijn
vrouw Marga een huis en een grote
plak grond in America en verhuisde.
“Daar bouwde ik de kas en begon

mijn bedrijf. We teelden eerst augurken en daarna tomaten.”
Het imkersvak heeft Frits geleerd
door het volgen van een cursus.
Inmiddels is het bedrijf van Frits
gestopt, maar zijn hobby als imker
is gebleven. “Dat doe ik er voor de
hobby bij in mijn eigen tuin.” Onlangs
ontving Frits nog een gouden speldje
van de Nederlandse Bijen Vereniging
America/Sevenum. “Ik was 40 jaar
lid van de club en kreeg daarom

De muzikaliteit is terug te zien in
de familie van Frits. Zijn drie zoons
zijn behoorlijk muzikaal. “Allemaal
doen ze iets of hebben ze wat
gedaan met muziek. De één kan
goed overweg met een orgel en de
ander met een blaasinstrument.
Dat is wel mooi om te zien.” Zijn kinderen wonen met een flinke afstand
van Frits af. “Vanwege het vak dat
ze hebben geleerd, zijn ze allemaal
verhuisd van America naar een stad
elders in het land. Dat is soms wel
lastig als je ze wilt bezoeken, want
dat is toch een flinke reis. Gelukkig
bezoeken ze America regelmatig en
kan ik ook onze zes kleinkinderen
zien. Laatst hield één van hen nog de
communie. We zijn toen naar NieuwVennep (provincie Noord-Holland,
red.) gereisd. We sliepen daar in een
hotel. Het was een prachtige communie. Van die momenten kan ik echt
genieten.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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winkel&bedrijf 09
Open dag bij
kwekerij Melderslo
Kwekerij en planten-groothandel Flores in Terra in Melderslo opent
van zaterdag 8 tot en met zaterdag 15 juni haar deuren voor het
publiek. Tijdens de open dagen kunnen bezoekers vrij rondlopen door
de kassen van 20.000 vierkante meter.
Flores in Terra levert exotische
en mediterraanse planten en
kuipplanten, die geschikt zijn voor
het Nederlandse klimaat, aan de
handel en tuincentra. In de kassen
van in totaal 2 hectare groot zijn
meer dan 100 verschillende soorten
planten van over de hele wereld te
vinden. De kwekerij is daarnaast
teler van de Musa tuinbananen en
producten van het bedrijf uit

Als je hoed maar goed zit
Tientallen hoeden in allerlei kleuren, soorten, maten en van verschillende materialen werden
zaterdag 1 juni geshowd bij Jansen-Noy in Sevenum. Zo’n honderd belangstellenden uit binnen- en
buitenland kwamen naar de Sevenumse kledingwinkel om de hoeden te bekijken die door leden
van NHV waren gemaakt voor de jaarlijkse hoedenontwerpwedstrijd. Die had dit jaar als thema City
Styles. Daphne Hermans (foto) mocht uiteindelijk het winnende hoofddeksel ‘Millefiori’ van ontwerper Arjan Schippers uit Barendrecht tonen, die voor het derde jaar op rij de eerste prijs behaalde.
(Foto: Nephele)

Oh, zit dat zo!
Afrekenen over bv
bij overlijden
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Het is een bekend verschijnsel bij ondernemers. Hun hele leven
proberen ze de fiscus zoveel mogelijk buiten de deur te houden.
Geld blijft in de besloten vennootschap (bv) zitten en de bv zorgt via
pensioen- en/of lijfrentevoorzieningen voor hun oude dag. Afrekenen
met de belastingdienst is voor later.

De andere mogelijkheid is dat
de ondernemer overlijdt voordat
het vermogen van de bv op is.
Er is dan wel wat te erven, maar
de erfgenamen dienen rekening
te houden met een fiscale claim.
Niet alleen Erfbelasting maar wellicht ook Vennootschapsbelasting
en Inkomstenbelasting.

Vennootschapsbelasting is verschuldigd over de zogenaamde vrijval
winst. Dat is de winst die de bv maakt
omdat de oudedagsvoorzieningen niet
langer worden uitgekeerd (de pensioengerechtigde is immers overleden). Deze voorzieningen zijn in het
verleden opgebouwd ten laste van de
winst en daarvoor is belastingaftrek
geweest. De vrijval is dus belast met
Vennootschapsbelasting.
Overlijden wordt fiscaal daarnaast
gezien als een fictieve verkoop van
de aandelen in de bv. Daarom is
Inkomstenbelasting verschuldigd zijn
over de waarde van de aandelen
(het in de bv achtergebleven vermogen). Alleen als nog sprake is van een
onderneming kan de claim worden
doorgeschoven.
Op zich is er weinig tegen een
fiscale afrekening bij overlijden in

Servicedag
scootmobielen
Het Platform Gehandicapten Horst aan de Maas, organiseert samen
met Medipoint uit Venlo op woensdag 12 juni een dag voor mensen
met een scootmobiel of een ander hulpmiddel, dat verstrekt is door
gemeente Horst aan de Maas.
Deze dag vindt plaats in de
Mèrthal in Horst, begint om
09.30 uur en eindigt om 15.00 uur.
In de middag is er een pauze van
12.00 tot 13.00 uur. Op deze dag

zijn twee monteurs van Medipoint
aanwezig om kleine reparaties uit
te voeren. Neem voor meer informatie contact op met Jan Coppers
077 398 33 84.

Zorgboerderij
Broekhuizen opent
deuren

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Op enig moment komt echter
de (fiscale) klap. Het geld in de
bv raakt op voordat de voormalig
ondernemer overlijdt. Het pensioen
kan niet meer worden uitgekeerd.
Pijnlijker wordt het als in het verleden via leningen reeds geld aan de
bv is onttrokken en in privé opgemaakt. De belastingdienst zal dan
eisen dat dit eerst wordt aangevuld.
Pas daarna kan de fiscale claim uit
de boeken.

Melderslo komen wekelijks voorbij
in het televisieprogramma Eigen
Huis en Tuin.
Tijdens de open dagen beantwoorden medewerkers alle vragen
van bezoekers over de planten.
De toegang is, ook met Pinksteren,
gratis en de kassen zijn van 10.00
tot 17.00 uur geopend. Flores in
Terra is gelegen aan de Slooierweg
13 in Melderslo.

te brengen. Het gaat in essentie
om belasting die eerder door de
ondernemer op de lange baan is
geschoven. Het is echter wel van belang dat de voormalig ondernemer
zich bewust is van de claim en zorgt
voor voldoende liquide middelen.
Anders blijven de erfgenamen met
de kater zitten.

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

Zorgboerderij Hoeve De Vonkel in Broekhuizen houdt vrijdag 14 juni
een open dag. Bezoekers kunnen dan een indruk krijgen van alle
activiteiten die bij de zorgboerderij plaatsvinden.
Tijdens de open dag bij Hoeve De
Vonkel zijn medewerkers en cliënten
aanwezig om de bezoekers rond te
leiden en te vertellen over de activiteiten. Er zijn demonstraties ‘kunst
met de motorzaag’, houtbranden en
is er een knutselhoek ingericht voor

kinderen. Daarnaast is er een tombola met prijzen die door de cliënten
zijn gemaakt.
De open dag duurt van 11.00 tot
16.00 uur. Zorgboerderij Hoeve
De Vonkel ligt op Vonkelweg 1 in
Broekhuizen.

Kwaliteit heeft een naam

1ste en 2de Pinksterdag zijn onze
winkel en het terras geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Langs de autoweg is
geschikte plek voor windmolen’
Er zijn plannen voor het plaatsen van vijf
windmolens naast de snelweg A67 in het
buitengebied van Grashoek, in de buurt van
Evertsoord. Volgens het Klimaatakkoord moet
in elke provincie een extra hoeveelheid
duurzame energie worden opgewekt.
Ongeveer 40 procent van de inwoners weet
de windmolens wel een plek te geven.
Dat blijkt uit een onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
De meesten zijn het wel met elkaar eens. In
ieder geval níet in het centrum van de dorpskernen. “De windmolens moeten komen in grote
landbouwgebieden. Het is wel noodzakelijk,
maar er moet dusdanig op de ‘herrie’ ingespeeld
worden, dat mensen er geen last van hebben.”
Windmolens plaatsen langs autowegen wordt
ook vaak genoemd: “Langs de autowegen zijn

Inwonerspanel

1.672 leden

Langs autoweg
Industrieterrein
Nergens
vaak grote open plekken, die geschikt zijn als
locatie voor windmolens.” Meerdere inwoners
zijn het daarmee eens: “Door de autoweg is er
toch niet echt een prachtig landschap daar.”
Ook industrieterreinen zijn onder de inwoners van Horst aan de Maas een gewilde plek
voor het plaatsen van windmolens om duurzame energie op te wekken. Een inwoner zegt:
“Hele industrieterreinen, die de plaats van
natuurgebieden hebben ingenomen, zijn daar
het beste geschikt voor. Daar is de natuur toch
al verpest. Wat maken dan die windmolens nog

“Het zijn verschrikkelijke vieze dingen die niet
uit. Waarom zo moeilijk doen over windmopassen in de buitengebieden. Ze dragen ook nog
lens? Over hoogspanningsmasten werd nooit
niet eens veel bij aan de opbrengst van enermoeilijk gedaan. Hetzelfde geldt voor gebieden
gie.” Anderen snappen het
waar megastallen staan.”
nut van de windmolens wel,
Toch blijft het een lastige
‘Daar waar burgers het
maar vragen zich af of het
kwestie, vindt iemand:
“Het is heel moeilijk om
minste last van ze hebben’ platteland wel een geschikte
locatie is: “Windmolens moedaar een plek voor te kie‘Ergens waar het uitzicht al ten daar komen staan waar
zen, omdat het toch het
vervuild is’
veel wind is bijvoorbeeld in
landschap vervuilt in een
of aan zee.”
brede omtrek. Horst aan de
‘Ik ben nog niet zo
Maas is niet zo groot dat dit
TipHorstaandeMaas
enthousiast over al die
onzichtbaar kan gebeuren.”
is een samenwerkings
windmolens’
Net zoals in Grashoek is
verband tussen
er ook in Horst aan de Maas
HALLO Horst aan de
een aantal tegenstanders
Maas en TopOnderzoek.
van het plaatsen van windmolens in deze regio
Voor meer resultaten of aanmelden voor
(16 procent). Eén van de redenen die ze daarvoor de volgende enquête, kijk op
aandragen is het ontsieren van het landschap:
www.tiphorstaandemaas.nl

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

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e Pinksterdag alle
vestigingen geopend

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

Bespreking poll week 21

Vossen in Horst aan de Maas die voor overlast zorgen, mogen omgebracht worden
De gemeente Horst aan de Maas ervaart overlast door de toename van
vossen. Dit is vooral in het Kasteelpark in Horst. Vossen zouden dieren in
de dierenweide, maar ook kippen van inwoners, doden. Daarom gaat de
Wildbeheer Eenheid Horst aan de Maas, samen met de gemeente, het aantal
vossen naar een acceptabel niveau brengen waardoor de overlast verminderd
wordt. Iets meer dan de helft van de stemmers, 53 procent, is het er niet
mee eens dat vossen omgebracht worden om overlast tegen te gaan. Nel van
Helden zegt: “Probeer eerst eens wat anders dan meteen afschieten. Is er geen

mogelijkheid om wat vossen te vangen en elders uit te zetten?” Toch vindt
47 procent van de stemmers dat het ombrengen van vossen noodzakelijk is om
de populatie te verminderen. Sandra van der Hulst laat weten: “ Vossen hebben
geen natuurlijke vijanden en het worden er steeds meer. Om de populatie terug
te brengen en vervolgens in stand te houden zijn er weinig andere keuzes.”
Een woordvoerder van gemeente Horst aan de Maas laat daarnaast nog weten
dat de vossen niet in de Kasteelse Bossen worden omgebracht, maar eerst uit
het park worden gelokt, waarna ze daarbuiten worden geruimd.

De natuur van de Kasteelse Bossen
gaat voor
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Gemeente Horst aan de Maas wil geen ‘grote geluidsdragende
evenementen’ meer toestaan in de Kasteelse Bossen in Horst. De gemeente
zag in dat grote evenementen met harde muziek eigenlijk niet wenselijk zijn
op de locatie, omdat ze de natuur en aanwezige dieren in de omgeving kunnen
storen. Wild Kingdom Festival wordt daarom ook dit jaar niet georganiseerd,
tot grote spijt van de organisatie.
Evenementen in de buitenlucht weren om de flora en fauna te beschermen
is een goede zaak. Het werd eens tijd dat er meer naar de natuur wordt

gekeken, in plaats van naar het belang van organisaties en bezoekers. De natuur
gaat in dit geval voor op vermaak in de vorm van bijvoorbeeld een festival.
Aan de andere kant zou je kunnen zeggen: wat heeft het voor zin? Je kunt de
Kasteelse Bossen haast geen rustig natuurgebied meer noemen, want er worden
nog genoeg evenementen georganiseerd. En hoe komt de gemeente nu ineens
tot dit inzicht? Dus die paar evenementen per jaar verbieden om de flora en
fauna te beschermen is een druppel op een gloeiende plaat.
De natuur van de Kasteelse Bossen gaat voor. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 22) > Een raadslid dat opstapt moet zijn zetel inleveren > eens 66% oneens 34%

VAKGARAGE
PEETEN BV

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

OPEN DAGEN
OPEN
DAGEN 2019
2019

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
www.vakgaragepeetenbaarlo.nl
077 477 15 90
Tel:tel.
077-3526885

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Edelstenen
Meterik
Tel: 077-2300015
077-3526885
Etherische
oliën

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

Edelstenen
apy
r
e
h
T
Sleep
Etherische oliën
ray
enspremedies
KussBloesem

Van
15 juni
juni 2019
2019
Van88juni
juni t/m
t/m 15
ook tijdens de Pinksterdagen!

Grootste collectie
mediterrane planten
planten en
Grootste
collectie mediterrane
en tuinbananen!
tuinbananen!

U I T N O D I G I N G

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
30 ml

Schüssler celzouten

Open:
dinsdag
e en vrijdag 10.00 - 18.00
weldadigt/m
Voor een
st.
n nachtru
zaterdag
- 16.00
ontspanne10.00
Met biologische oliën van
lavendel, vanille en neroli.

van € 8,90 voor

€6,90

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
16.0

Muziekmigratie
‘Apple stopt na 18 jaar met
iTunes’, kopt NOS. Ik heb de
mooiste bibliotheek der
media maar een half jaartje
gebruikt, toch schrok ik eventjes. Ik dacht namelijk weer
terug naar mijn allereerste
nummertjes op mijn iPod
Touch 3.
Twee weken geleden vroeg
ik mij nog af wanneer ik mijn
eerste nummers draaide. Na
even goed nadenken, dacht ik
het te weten. Het was rond de
tijd dat U2 met het album No
Line on the Horizon kwam in
2011. Kanttekening: ik downloadde al eerder met een ooglapje en doodshoofdvlag in
LimeWire, maar rond 2011 is het
toch allemaal begonnen.
Ik kocht mijn tweede iPod
destijds (bij de eerste was ik
opgelicht als Marktplaatsgroentje): een wereld ging voor
mij open.
Met iTunes ging er een
nieuwe wereld voor me open.
Ik kon me uren in de muziekbibliotheek verschansen en uiteindelijk heb ik daar ook mijn
eigen (mini) bibliotheek thuis
door opgericht: mijn vinylverzameling. Dat half jaartje iTunes
heeft me dus veel opgeleverd.
Een korte periode gebruikt,
maar toch doet het wat met je.
Nu gebruik ik maximaal Spotify
onderweg, soms een cd en thuis
dan die gouwe ouwe platen.
De muziekwereld verandert,
maar wel grappig om te zien dat
ik ben begonnen in een digitale
omgeving en nu vooral veel
vervlogen tijden inhaal met
vinyl. Eigenlijk raar, wat bij de
meeste muziekliefhebbers juist
andersom is. Ik ben dan ook
benieuwd wat de volgende
beweging in de muziekindustrie
wordt. En op gebied van live
muziekervaring dan? Gaan we
van high worden op een stampfestival naar een XTC’tje tijdens
Beethoven in concert? We zullen
zien.
Nostalgie ze,
Niels

Nieuws
12

VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

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

Rabobank Klantendag in Toverland
Kom zondag 23 juni naar de Rabobank Klantendag in
Toverland en ‘Discover your own magic’! Stap binnen
in een betoverende wereld vol avontuur, shows en
spectaculaire attracties.

Als klant van de Rabobank profiteer je van een
mooie aanbieding! Een toegangskaart voor volwassenen
en kinderen vanaf een lengte van 120 cm
bedraagt € 19,50 pp. Een kaartje voor kinderen met

Duurzaam
wonen in jouw
nieuwbouwhuis
Met een nieuwbouwwoning maak je een
duurzame keuze. Je bent dus klaar voor de
toekomst. Dat belonen wij met een
duurzaamheidskorting op je hypotheekrente.
*Meer informatie en voorwaarden op de website.

een lengte tussen de 90 en 120 cm bedraagt € 12,50 pp.
Bovendien is bij elke bestelling een parkeerkaart t.w.v.
10 euro inbegrepen.
Meer informatie? www.rabobank.nl/horstvenray

2e Pinksterdag gesloten
en toch bereikbaar
Tijdens de feestdagen zijn ook de medewerkers van je Rabobank
graag bij hun familie en vrienden. Toch gaan je bankzaken door.
Daarom kun je 24 uur per dag bankieren via internet of telefoon.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl

Goede doelen
De vrijwilligers van de Goede Doelen tellen bij Rabobank Horst
Venray de gelden. Collega’s van de Rabobank helpen hierbij mee.

Kijk op Rabobank.nl/nieuwbouw

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

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

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis gesloten
Maandag 10 juni 2e Pinksterdag

Heeft u op 13 juni met spoed een paspoort,

Op maandag 10 juni zijn het gemeentehuis

identiteitskaart of rijbewijs nodig? Vraag het

en gemeentewerken gesloten. Voor aangiften

dinsdag 11 juni voor 12.00 uur aan. Dan ligt

van geboorten of overlijden kunt u op dinsdag

het woensdag 12 juni vanaf 9.30 uur voor u

11 juni a.s. weer terecht.

klaar.
• Dringende melding gemeentewerken

Donderdag 13 juni Personeelsdag

Heeft u een dringende melding voor

Op donderdag 13 juni zijn het gemeentehuis en

gemeentewerken, die niet kan wachten

gemeentewerken gesloten .

tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt

• Aangifte geboorte of overlijden

u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49

Op 13 juni kunt u tussen 8.00 en 9.00 uur

bellen. Let op: het gaat alleen om dringende

bellen op 06 - 53 35 59 73 voor geboorte- of

meldingen, waarbij direct gevaar voor de

overlijdensaangifte.

omgeving dreigt.

• Spoedaanvraag paspoort, identiteitskaart,
rijbewijs

Op 14 juni kunt u weer bij ons terecht.

Wijziging afvalinzameling
vanwege 2e Pinksterdag
Op maandag 10 juni wordt er geen afval opgehaald.

Bomen vergiftigd!

Inwoners die normaal gesproken hun afval

eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de

op 10 juni zouden aanbieden, kunnen PMD

straat zetten.

Aan de Americaanseweg in Horst is

en restafval op zaterdag 8 juni (vóór 07.00

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken

opnieuw een boom vergiftigd! Er zijn

uur) aan de straat zetten. Voor keukenafval

op uw eigen digitale afvalkalender via

doelbewust gaten in de boom geboord

is er geen inhaaldag. U kunt dit op de

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

om hier een giftige stof in te laten lopen.
Vorig jaar is in deze omgeving op dezelfde
manier een boom vergiftigd. De gemeente

Dinsdag 11 juni 2019

gaat via een buurtonderzoek de daders

Themabijeenkomst gemeenteraad
over afvalinzameling

proberen te achterhalen. Hebt u een
aanwijzing? Meldt het bij de gemeente.
We doen aangifte zodat de kosten op de
daders verhaald kunnen worden.

Op dinsdag 11 juni is er een openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad over nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling.
Naar verwachting krijgen we in de toekomst te

voor de vertaling naar de situatie in Horst

maken met een tekort op onze afvalbegroting.

aan de Maas. Vervolgens wordt de (burger)

Start sloop zoutloods

Daarom wil de gemeenteraad graag inzicht in

raadsleden om input gevraagd voor mogelijke

Het gebied tussen de A73 Meldersloseweg, oftewel het voormalig provinciaal depot, wordt

de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van

oplossingsrichtingen.

heringericht. Dit gedeelte valt binnen het projectgebied Groote Molenbeek en biedt kansen

afvalinzameling.

De themabijeenkomst start om 20.00 uur en

om recreatie, natuur en water samen te laten komen.

vindt plaats in de raadszaal (Wilhelminaplein 6
Tijdens deze themabijeenkomst

in Horst). Meer informatie over de bijeenkomst

Woensdag jl. is gestart met de sloop van

De sloop wordt uitgevoerd in opdracht van

geven wethouder Birgit op de Laak,

leest u op de website horstaandemaas.nl.

de voormalige zoutloods. In het gebouw is

Greenport Venlo; één van de projectpartners

beleidsmedewerker Rob Brandon en Pieter

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

asbest verwerkt, dit wordt op vakkundige

in het project Groote Molenbeek naast

Reus (omdenker in afval) een toelichting op de

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

wijze opgeruimd. Het verwijderen van de

Waterschap Limburg, Provincie Limburg en

nieuwe ontwikkelingen. Hierbij is ook aandacht

bibliotheek.

vervuilde grond gebeurt later. De huidige

gemeente Horst aan de Maas. Nadat alles

carpoolplek kan gewoon gebruikt worden

verwijderd is zal hier een carpoolplek worden

tijdens de sloop.

aangelegd.

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

Afgelopen week vierden de echtparen van den Munckhof - van den Homberg uit America
(foto links) en Wanten - van Asseldonk uit Sevenum (foto rechts) hun 60-jarig huwelijksjubileum.
Burgemeester Ryan Palmen feliciteerde hen persoonlijk. Daarbij overhandigde hij namens de
gemeente Horst aan de Maas een boeket bloemen en het gebruikelijke cadeau.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

America

Bosstraat ongenummerd

Meterik

Lorbaan 23 a

Bosstraat 65

Hazenkampweg 8a

Broekhuizen

Horst

Sevenum

Haasendonkerweg

Kranestraat 94

Saardijk ongenummerd

Genenberg 28 e.o.

Meerlo

Swolgen

Hegelsom

Kortenbos 9

Molenstraat 12

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

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

De verkeerde afslag
Tijdens de raadsvergadering van 21 mei heeft de gemeenteraad de
gemeentelijke visie op Afslag 10 besproken. In deze visie geeft het
college aan op welke wijze in Afslag 10 sport, kunst, cultuur en onderwijs moeten samenkomen.
Historische elementen die de
oorsprong van het gebied vertellen,
moeten versterkt worden. Positieve
gezondheid is een belangrijk speerpunt. Er moet ruimte zijn voor groei
en ontwikkeling. Lees: vooral de
groei en ontwikkeling van gebouwen. De coalitiepartijen waren
enthousiast over de plannen. Ze wil-

den ‘de reis’ wel maken, ook al weten
ze niet precies wat de eindbestemming is. De SP is terughoudend. Het is
de grote vraag of je miljoenen euro’s
uit moet geven als we de eindbestemming nog niet kennen. Samenwerking
tussen verenigingen op het gebied van
onder meer duurzaamheid, inkoop,
accommodaties en onderwijs is toe

te juichen. Daar staat de SP volledig
achter. Maar de SP betreurt het dat
de gemeentelijke visie vooral gericht
lijkt op een gebiedsontwikkeling met
internationale allure. Het zwembad
en sporthal De Berkel moeten volgens het college verplaatst worden.
De ruïne wordt een verkapte gymzaal om aan te sluiten bij Afslag 10.
De aantrekkende werking van Afslag
10 op verschillende sportverenigingen en de investeringen die daarmee
gepaard gaan, zorgen voor problemen in andere dorpen. Daar hebben

we als gemeente geen geld meer
voor faciliteiten, waardoor de levensvatbaarheid van verenigingen in die
kleine kernen ernstig in het geding
komt. In de discussie over Afslag 10
zijn nut en noodzaak erg belangrijk.
Al helemaal omdat de totale investering op tientallen miljoenen euro’s uitkomt. De SP vindt ‘op reis gaan’ en de
eindbestemming niet precies weten,
maar ondertussen wel alvast miljoenen euro’s uitgeven, geen goed idee.
Samenwerking tussen verenigingen en
waar nodig investeren op de Horster

maat, zodat ook de kern Horst levendige verenigingen houdt, juichen wij
toe. Grootschalige gebiedsontwikkeling waardoor er geen geld meer
overblijft voor verenigingen in de
overige dorpen, daar kunnen wij niet
achter staan. Wij hebben daarom een
andere afslag genomen: investeren
op Horster maat. Dus geen verplaatsing van zwembad en sporthal, maar
de samenwerking van Horster verenigingen verder ondersteunen.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Het Integraal Huisvestings Plan Scholen
De komende tijd buigt de gemeenteraad zich over het huisvestingsplan scholen. Het doel is onze kinderen een eigentijdse leer-en leefplek
te verschaffen.
Wist u trouwens dat bijna de
helft van onze (basis)scholen ouder
zijn dan 40 jaar? Oude gangenscholen en nauwelijks meer geschikt voor
het hedendaagse moderne passende
onderwijs. Onderwijs waar naast
werklokalen ook werkpleinen en
werkruimtes nodig zijn voor wisselende grote en kleine groepjes.
En individuele werkplekken.
Het huisvestingsplan komt dinsdag

18 juni opiniërend aan de orde.
De raad gaat praten over de voorgenomen plannen van het college. Ook kan
iedereen inspreken en zeggen wat hij
van de plannen vindt. Belangrijk om te
weten is wat de scholenkoepels
vinden. D66-GroenLinks onderschrijft
in elk geval de in september 2018 door
het college genoemde uitgangspunten
ten aanzien van schoolgebouwen:
“gemeente Horst aan de Maas vindt

het belangrijk dat kinderen naar een
gezonde en veilige basis- en middelbare school kunnen gaan.
Waar genoeg ruimte is voor ieder kind
en waar mogelijkheden zijn om in te
spelen op nieuwe onderwijsvormen.
Ook heeft de gemeente al eerder
vastgesteld dat alle gemeentelijke
(school)gebouwen in 2035 energieneutraal moeten zijn.” Hieruit spreekt een
visie en een ambitie die wij onderschrijven. Daarom waren we toch wel
teleurgesteld over het uitvoeringsplan
van nieuwbouw/levensverlengende
renovatie van schoolgebouwen.

De vertaling naar het uitvoeringsplan
vinden we echt te mager. Ook vinden
we dat het duurzaamheidsaspect
concreter moet worden uitgewerkt
zodat we onze ambitie alle gemeentelijke (school)gebouwen in 2035 energieneutraal kunnen waarmaken.
Positief vinden we dat het college bij
duurzaamheidsmaatregelen te hulp wil
schieten met voorfinanciering.
Onze inzet zal dus vooral zijn om
de andere partijen te overtuigen dat er
meer financiële ruimte moet komen
om eerder en meer schoolgebouwen
aan te passen aan het hedendaagse

van
een modieus
geknipt kapsel

2e Pinksterdag
geopend

tot
een strak
gesnoeide
heg

Wat je plannen voor Pinksteren ook zijn, in de ruim 40 verschillende winkels van Trefcenter vind
je gegarandeerd wat je nodig hebt om van je vrije dag een succes te maken.

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

onderwijs waar genoeg ruimte is
voor ieder kind en mogelijkheden
zijn om in te spelen op nieuwe
onderwijsvormen. De komende vier
jaar kun je dan denken aan nieuw- of
verbouw van obs Weisterbeek in het
centrum van Horst, een scholenplein
in Sevenum en aanpassingen in
Kronenberg. Daarna kunnen dan
De Wouter, De Doolgaard en Onder
de Linde aan de beurt komen. Maar
dat is uiteindelijk een zaak van de
onderwijskoepels en de gemeente.
Jos Gubbels,
D66+GroenLinks
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Afslag10
Enkele weken geleden is er door de heer Vossen ingesproken tijdens
de raadsvergadering en heeft hij gesproken over een reis samen met
Afslag10.
Tijdens zijn verhaal werd weer
eens duidelijk dat ruim tachtig
verenigingen, initiatiefnemers en
overige bedrijven inmiddels actief
betrokken zijn bij dit project. Zij
vertegenwoordigen onder de streep
bijna 10.000 inwoners. Dat is nogal
wat, toch? Prachtig om te zien welke

dynamiek dit teweeg brengt. Nog
mooier om te horen zijn de voorbeelden die aantonen wat dit nu al voor
alle betrokkenen heeft opgeleverd.
Ook ik hoor nog wel eens dat er
binnen de andere kernen de angst is
dat alles naar Horst gaat. In mijn
optiek is Afslag10 juist hét voorbeeld

en bewijs voor andere dorpen voor
wat samenwerken op kan leveren.
Gelukkig zijn er binnen een aantal
andere kernen voorbeelden (Saam,
Sporting ST) die dat ook bevestigen.
Als daar de samenwerking niet zal
worden gezocht loopt men pas het
gevaar dat alles naar Horst zal gaan.
Laten we als raad juist die initiatieven (in welk dorp dan ook) maximaal
faciliteren en stimuleren. Jammer is
het dan ook dat de oppositiepartijen

VVD en SP in de raad het voorstel niet
steunen. Voor mij voelt dat als: ‘Wel
mee op reis willen, het reisdoel en
initiatief prachtig vinden, maar niet
mee willen betalen aan het ticket.’
Jammer. Als CDA geloven we in deze
reis en in de initiatiefnemers hiervan. Samenwerken omdat het kan en
niet omdat het moet dat is voor ons
Afslag10.
John Jenniskens,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Micropolitiek zorgt voor functionerende samenleving
Sinds eind vorige eeuw staan thema’s als corruptie en integriteit
volop in de belangstelling. Van politiek, instellingen en bedrijven wordt
steeds meer openheid verwacht. Maar draven we af en toe niet te ver
door? Kunnen politiek bestuurders nog wel aan alle moderne eisen
voldoen?
Micropolitiek is het stelsel van
informele afspraken en conflicten
binnen de politiek. Maar het kan
ook plaatsvinden binnen bijvoorbeeld bedrijven, universiteiten of
instellingen. Hij of zij die de beste

coalities weet te smeden komt naar
boven. Dat kan ook leiden tot situaties van ‘voor wat, hoort wat’.
Het cliëntelisme ofwel, het
wheelen en dealen, maakte onze
samenleving functioneler. Een poli-

ticus of politiek partij kon alleen
wat bereiken door kongsi’s te smeden met belangrijke groeperingen.
Maar in het huidige tijdsgewricht
is dat niet meer vanzelfsprekend.
Politici of bestuurders mogen soms
niet meer het woord te voeren over
beleidszaken betreffende hun sector
of vakgebied. In het verleden waren
deze gekozen politici vaak echter
een verrijking door hun deskundige
inbreng.

Natuurlijk mogen politici niet
voor eigen parochie prediken, maar
moeten ze wel het algemene belang
blijven zien. Politieke correctheid
mag niet doorslaan, waardoor mensen zich niet meer herkennen in de
politiek. En dat vereist constante
aandacht.
Gewoon. Doen.
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Theo Douven,
VVD Horst aan de Maas
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Hulp in noodsituaties
BARBECUE
COMPLEET

11

v.a.

95 p.p.

Crist Coppens

Rode Kruis draagt
welfare over
Het Nederlandse Rode Kruis heeft besloten om het welfarewerk en de telefooncirkel over te dragen aan
andere organisaties en zich nog meer te richten op hulp in noodsituaties. Ook binnen de locatie Horst aan de
Maas van het Nederlandse Rode Kruis is gestart met de overdacht van de welfare en de telefooncirkel.

BUDGETBARBECUE!

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

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Wekelijks organiseert de afdeling
welfare van het Nederlandse Rode
Kruis bijeenkomsten in America,
Grubbenvorst en op twee plaatsen in
Horst. In de telefooncirkel worden
mensen wekelijks gebeld. Het Rode
Kruis is hier in de jaren 60 mee
begonnen om ouderen wekelijks of
dagelijks met elkaar in contact te
brengen. Dat zorgt ervoor dat mensen in contact blijven en het voorkomt vereenzaming, aldus de
organisatie. Inmiddels zijn er echter
ook andere organisaties die soortge-

lijke activiteiten aanbieden. Het
Nederlandse Rode Kruis heeft
daarom besloten deze taken te gaan
overdragen aan andere organisaties .
Ook binnen de locatie Horst aan de
Maas is hiermee gestart. Inmiddels
heeft één van de groepen een
doorstart gemaakt bij Beej Mooren
Neave, en gaat een andere groep
haar activiteiten zelfstandig voortzetten in het Gasthoes in Horst, nadat de
renovatie daar is afgerond. Voor de
groepen in America en Grubbenvorst
wordt momenteel overlegd met

bestaande organisaties in die kernen.
Om als Rode Kruis alle vrijwilligers te
bedanken voor hun jarenlange inzet
voor de welfare en de telefooncirkel
werd onlangs een vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Na een dankwoord
van locatiemanager Jac Jeurissen en
mevrouw Nelly Thissen, die vanaf
1986 de welfare heeft geleid, werd
door wethouder Han Geurts aan alle
vrijwilligers een blijk van waardering
van het Rode Kruis uitgereikt in de
vorm van een oorkonde met bijbehorende speld.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
merbloeiers
Vele soorte
Nu vele zoip
n
en ku plante
buxusvervan n
ge
vanaf € 1,09 rs
Veel nieuwe teeltiers
éénjarige zomerbloe

lte
gedee
iment
assort ij
ook b
alet
interch

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

Ruim 700 euro voor
Jong Nederland Horst
De sponsoractie van supermarkt PLUS Lucassen uit Horst heeft Jong Nederland Horst in totaal
715 euro opgeleverd. Daarmee heeft de jongerenvereniging het meeste opgehaald van alle 46
verenigingen die deelnamen aan de actie, waarbij in totaal 10.000 euro werd verdeeld. Dat werd
gedaan door bezoekers van de supermarkt, konden sparen voor de verenigingen. Truck Run Horst
haalde 650 euro op en voetbalvereniging RKsv Wittenhorst 512. Stichting BES haalde het kleinste
bedrag op: 73 euro. De collagewedstrijd werd ook gewonnen door Jong Nederland Horst, gevolgd
door SV Melderslo en Jeugdcarnaval D’n Dreumel.
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aan Michelle
van den Bekerom

Vakantie?
Examens eindelijk voorbij
en dan nu geluk hebben met
het mooie weer. De examens
zorgden bij iedereen voor
grote stress, maar nu de
examens over zijn kunnen we
met zijn alle massaal feest
gaan vieren.

Naam

Michelle
van den Bekerom
Leeftijd
16 jaar
Woonplaats Horst
School
Citaverde College Horst
Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou het liefst de hele wereld rond
willen gaan, zodat ik nieuwe vrienden kan maken. Dan kan ik overal ter
wereld, altijd wel ergens bij iemand
terecht. En zo kan ik overal een groot
avontuur beleven.
Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik wil leren meer van mezelf te hou-

den, meer voor mezelf op te
komen en beter te worden op
sociaal gebied. Dit omdat ik een
pest-verleden heb.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik vroeg iedereen die op mijn pad
kwam om vrienden met mij te worden en wilde graag met zo veel
mogelijk kinderen afspreken. Tekenen
vond ik ook erg leuk om te doen. Dat
doe ik nu ook nog steeds, inmiddels
dus al sinds de peuterschool.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik wil graag kunnen vliegen, zodat ik
een mooi uitzicht heb over de wereld

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

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

en niet meer buiten adem hoef te
raken als ik ergens naartoe fiets of
ren. Ik zou gedachten willen lezen
om te weten of mensen de waarheid spreken, of om te weten of dat
die mensen te vertrouwen zijn. Ik zou
ook wel onzichtbaar willen zijn, zodat
wanneer ik even alleen wil zijn ik
niet opval. Omdat ik het mezelf graag
makkelijk maak, zou ik ook wel willen dat ik alles kan laten bewegen.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
“Wat een ellende.”
Als je ervoor kon kiezen om één
bepaalde leeftijd te hebben, welke
zou dat dan zijn?
Ik zou dan graag 22 jaar willen zijn.
Je kan veel dingen doen op die leeftijd, zoals zelfstandig zijn en je eigen
leven leiden, zonder alle nadelen van
een volwassene die al wat ouder is.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
De perfecte, gekke man vinden
om vooral niet serieus mee te doen
en andere koppels bang mee te
maken.
Wat is de coolste trend die je
gevolgd hebt en die nu totaal belachelijk is?
Lelli Kelly-schoenen dragen met
diamantjes en lichtjes. Vroeger was
dat echt helemaal in en toen had je
dat liedje van de reclame ook nog.
Tegenwoordig hoor je er niks meer
van en is het zeker ook niet meer in.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Alle fouten en vergissingen die ik
gemaakt heb in mijn verleden. Hoe
ik me vroeger gedroeg en alle goede
dingen die ik gedaan heb voor de
meest verschrikkelijke personen.
Daar denk ik liever ook niet aan
terug.

Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou mijn eigen leven nooit weggooien. Ik blijf het vasthouden en
blijf er hard aan werken zodat ik kan
bereiken wat ik wil bereiken. Ik vind
ook dat niemand zomaar een leven
zou moeten weggooien.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat ik eerst mezelf moet helpen in
plaats van iemand anders, omdat ik
zelf helemaal in elkaar stort daardoor. Dat advies kwam van mijzelf.
En dat zou ik ook aan anderen meegeven.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In een Marvel-film zou ik mijzelf wel
in zien spelen. Marvel is de uitgever van stripverhalen over superhelden, bijvoorbeeld over The Avengers.
Ik zie mezelf al helemaal voor me
als een schurk, maar ik zou het
ook supertof vinden om de held te
mogen spelen.
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Mijn eigen fouten, die ik in het verleden heb gemaakt. Als ik ze zou kunnen herbeleven met de kennis die
ik op dit moment heb, denk ik dat ik
mijn fouten had kunnen voorkomen.
Of dan had ik er beter mee kunnen
omgaan dan toen.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding zou een speciale
ring zijn. Die ring kan je dan dragen
en als je naar je eigen fantasiewereld wil dan kan dat door die ring.
Die teleporteert je dan als het ware.
Wat is jouw stopwoordje?
Iets wat misschien niet helemaal in
een nieuwsblad hoort. Netjes gezegd
zijn het vooral vloekwoorden, zoals
potverdorie.

De vakantie is aangebroken
en wij hebben het verdiend.
Een jaar lang elke dag wel iets
hebben waar je nog aan moet
denken. In het begin was het
natuurlijk het profielwerkstuk,
nadat eindelijk het profielwerkstuk was geweest kwam de
stress van de mondelingen en
alle andere werkstukken die af
moesten. Na eindelijk alles te
hebben gedaan kreeg je natuurlijk de herkansingen. Alle stof
weer proberen tot je te nemen
maar dan nog minder tijd
hebben dan eerst. En niet
vergeten dat je punt ook nog
hoger moet zijn dan eerst,
anders heb je er natuurlijk
helemaal niks aan. Nadat dat
eindelijk was geweest was er
een beetje rust, met natuurlijk
de laatste examens in het
achterhoofd. De laatste schooldag, de barbecue, de kroegentocht en de welverdiende lange
vakantie. En dan krijg je de
vraag van iedereen: wat ga je in
de vakantie doen? Of wat ga je
na de vakantie doen? Dan is het
natuurlijk wel handig dat je
daar een antwoord op hebt.
Ik hoop voor iedereen die
volgend jaar aan een studie wil
beginnen dat hij/zij zich tijdig
heeft aangemeld, en natuurlijk
te horen heeft gekregen dat
hij/zij is aangenomen. Maar dan
heb je de grote vraag wat je in
de tussentijd gaat doen. Veel
jongeren gaan op examenreis,
maar het meest gehoorde
antwoord is toch nog “werken”.
En begrijp me niet verkeerd,
werken is belangrijk en al het
extra geld wat je er mee verdient is geweldig. Maar om dan
die drie maanden fulltime te
gaan werken? Mij zie je het niet
doen.
Jélena
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Grubbenvorst
naar halve finale
nacompetitie
Door: voetbalvereniging GFC’33
In een snikheet Wanroij versloeg het eerste elftal van GFC’33 uit
Grubbenvorst op zondag 2 juni 3e klasser Constantia eenvoudig met
6-1. Daarmee degradeert de ploeg uit Brabant en gaan de
Grubbenvorstenaren door naar de halve finale van de nacompetitie
voor promotie naar de 2e klasse.

Twee jeugdkampioenen
SV Melderslo

Door: korfbalclub SV Melderslo
De C1 en de B1 van korfbalclub SV Melderslo speelden maandagavond 3 juni hun laatste wedstrijd van het seizoen. Het werd voor SV Melderslo en het massaal toegestroomde publiek een dubbel feestje, want beide jeugdteams werden kampioen.

Ruitersportweekend Sevenum
Het Ruitersportweekend Sevenum vindt dit jaar plaats van zaterdag 8 tot en met zondag 10 juni op het
evenemententerrein in Kronenberg.

Aanvoerder Wouter van Denzen (GFC’33)
houdt een speler van Constantia van de bal
Kantelpunt in de wedstrijd in
Wanroij was de rode kaart voor de
aanvoerder van Constantia na een
half uur spelen. In een ultieme
poging om een gevaarlijke counter
en overtalsituatie van GFC’33 te
voorkomen, vloerde de aanvoerder
met een stevige charge Willem van
den Aarsen. De scheidsrechter
aarzelde geen moment en gaf
direct rood, waar anderen wellicht
alleen maar geel hadden gegeven.
Op dat moment leidde de thuisploeg nog met 1-0.
Doelman Tom van Dijk, die de
geblesseerd geraakte Davy Wilmer
verving, stopte na 20 minuten een
gevaarlijk schot van afstand, maar
was kansloos op de rebound. GFC’33
was op dat moment al de beter
voetballende ploeg en nam tegen
tien man nadrukkelijker het initiatief. Constantia moest het duidelijk
van hard werken hebben en hanteerde veelvuldig de lange bal op
de twee snelle spitsen. Voor dat
speltype waren de omstandigheden
met ruim 30 graden niet ideaal.

MEGA
ROMMELMARKT

Carbootsale Horst

10 + 23 juni

8.30/15.30 uur. 450 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

GFC’33 speelde slimmer, liet
vooral de bal het werk doen en
wachtte rustig af op de kansen
die zouden komen. Vlak voor rust
was het Bas van Beckhoven die de
Grubbenvorstenaren uit een corner op gelijke hoogte kopte. Direct
na rust scoorde hij opnieuw na een
prachtige dribbel langs drie verdedigers van Constantia. De kopjes bij de ploeg uit Wanroij gingen
omlaag en GFC’33 liep binnen een
kwartier eenvoudig uit naar 4-1 via,
nogmaals, Bas van Beckhoven en
Willem van den Aarsen. Het luidruchtige en in grote getale aanwezige thuispubliek was vanaf
dat moment oorverdovend stil.
In de laatste 10 minuten wisten
invallers Faas Boers en Willem
Breukers de score nog op te krikken
naar 6-1.
Op pinkstermaandag wacht
nu in de halve finale een uitwedstrijd tegen Stormvogels ‘28 uit
Siebengewald. Een ploeg die GFC’33
in de reguliere competitie al twee
keer tegenkwam.

Op zaterdag 8 juni beginnen de
springwedstrijden rond 09.00 uur. Dan
wordt er onder andere gestreden om
de Hendrix Cup, een wedstrijd met
4- en 5-jarige springpaarden. Zondag
komen de paarden in actie tijdens de
springwedstrijden B tot en met ZZ en
op maandag komen dan naast de
paarden ook pony’s aan de start.

Het Open Limburgs Atag
Kampioenschap 1.40 meter wordt
maandag rond 14.00 uur verreden
en veel topruiters uit de regio gaan
strijden om deze Grote Prijs. Ook de
finales M en Z zijn maandag, evenals
dressuur voor paarden en pony’s. Voor
de pony’s worden dan alle klassen
verreden zowel springen als dres-

suur. Ook zijn de Bixiewedstrijden
voor de jongste ruiters. Nieuw dit
jaar is de dressuur onder begeleiding.
Dressuurruiters kunnen een proef
rijden en krijgen tijdens en na de
proef advies van de jury. Verder is er
een promo-dorp met diverse stands.
Voor de kinderen is er een springkussen en een kleurplatenwedstrijd.

Kampioenen bij Sparta’18
Diverse teams van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum zijn dit seizoen kampioen geworden.
Op vrijdag 24 mei is het heren
Sparta 45+ team kampioen geworden
en op zaterdag 25 mei hebben de
jeugdteams JO15-2 en JO15-3 het
kampioenschap binnen gehaald.

Verder werd op dinsdag 28 mei het
JO13-4 team in een enerverende
wedstrijd thuis tegen Venlosche Boys
JO13-2 kampioen.
Op zaterdag 1 juni heeft de JO13-1

de regiobekerfinale in Maasbree
gewonnen door met 2-4 van Reuver te
winnen. De mannen mogen op zondag
16 juni in Uden om de districtsbeker
gaan strijden.

JO11-1 Hegelsom kampioen
Het eerste team van de jeugd Onder 11 (JO11) van voetbalvereniging Hegelsom heeft dit seizoen
de kampioenstitel veroverd in de tweede klasse. “Ze hebben moeten knokken tot de laatste wedstrijd en hebben deze titel daarom echt verdiend”, aldus leidster Lotte van Houtum. Het elftal wist in
tien wedstrijden in totaal 27 punten te halen, 5 punten meer dan Wittenhorst, dat op de tweede
plek eindigde.
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Melderslose korfbalsters
zijn kampioen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 hebben op zondag 2 juni het kampioenschap in de overgangsklasse
veiliggesteld. Op sportpark ‘t Rooi in Milheeze werd MKV 1 gemakkelijk met 4-15 verslagen. De ploeg promoveert hiermee naar de Hoofdklasse.

Of het door de hitte kwam of dat
het de zenuwen waren, het begin
van de wedstrijd verliep wat stroefjes. Toch was het wel SV Melderslo
dat meteen de voorsprong pakte,
die de ploeg de rest van de wedstrijd
niet meer weg zou geven. Naarmate
de wedstrijd vorderde, werd het spel
steeds beter. Bij rust stond er al een
voorsprong van 2-7 op het scorebord.
Dat betekende echter niet dat de

ploeg er al was. Tijdens de vorige
confrontatie tussen SV Melderslo en
MKV wist MKV het na een even
grote achterstand nog heel
spannend te maken. SV Melderslo
was dus gewaarschuwd en de
speelsters wisten dat ze scherp
moesten blijven. Dat lukte aardig,
meteen na rust werd begonnen met
het uitbreiden van de voorsprong.
Aanvallend werd er veel gecreëerd

en verdedigend had de ploeg het
goed dicht staan, waardoor MKV
moeilijk tot scoren kwam. In de
slotfase trok SV Melderslo nog een
eindsprint, wat de eindstand op 4-15
bracht. Daarmee kon voor SV
Melderslo het feest beginnen en is
de ploeg één speelronde voor het
competitie-einde zeker van een
eerste plaats en promotie naar de
hoofdklasse.

Nederlands
kampioen
paratafeltennis
Antonio Bovee uit Meerlo is zaterdag 1 juni Nederlands kampioen
paratafeltennis in de tweede klasse geworden. De kampioenschappen
vonden plaats in het Topsportcentrum in Rotterdam.

Het toernooi werd gespeeld in
verschillende klassen, zoals rolstoelklassen, lopers klassen en
eerste klasse schuiftafeltennis.
Elke klasse is verdeeld in niveau
één tot en met zes. Antonio Bovee,
wonend in Meerlo, maar uitkomend voor Invaliden Sport- en
Belangenvereniging Venray, was
ingedeeld in de vierde klasse schuiftafeltennis, samen met clubgenoot
Kelly Creemers.

Aan het einde van de dag had
hij de meeste wedstrijden gewonnen en bekroonde zich daarmee tot
Nederlands kampioen paratafeltennis in zijn klasse. De Nederlandse
kampioenschappen paratafeltennis is het laatste toernooi van het
tafeltennisseizoen. Aan het toernooi
deden in totaal 108 deelnemers
mee, waaronder een aantal spelers
van de Nederlandse selectie.
(Foto: TABfotografie)

Uitnodiging receptie
vrijdag 14 juni, aanvang 19.30 uur

Ter gelegenheid van het behalen van het kampioenschap
door ons 1e heren elftal en promotie van ons 1e dames elftal
willen wij u graag uitnodigen voor een receptie bij HCH.
Deze wordt gehouden op vrijdag 14 juni van 19:30 uur tot
21.00 uur in de kantine van HCH, Sportpark “de Oude Lind”.
Aansluitend zal er een feest zijn om het kampioenschap te vieren.
Iedereen die HCH een warm hart toedraagt is van harte welkom
op de receptie. Tot vrijdag 14 juni a.s.

C1 SV Lottum kampioen
Door: korfbalclub S.V. Lottum
Na eerder dit seizoen al twee keer tweede te zijn geworden is het de korfbalsters van de C1 van
S.V. Lottum nu gelukt met een mooie overwinning van 8-2 op Oxalis om het verdiende kampioenschap in de tweede helft van de veldcompetitie binnen te halen.

Bestuur Hockey Club Horst

20

cultuur

06
06

Prijs: ijsje eten

Citaverde College Horst wint
regionale Smokefree Challenge
Leerlingen van klas 2C van het Citaverde College in Hegelsom hebben de regionale Smokefree Challenge van
GGD Limburg-Noord gewonnen. Adviseur gezondheid Gonnie Staaks van de GGD Limburg-Noord reikte dinsdag
4 juni de prijs uit aan hen uit: samen met de mentor een ijs eten in Sevenum.

AFSLAG10
VERBINDT
In deze rubriek blikken we allereerst terug op het goede nieuws
vanuit de gemeenteraad. De gemeentelijke visie op Afslag10 is
namelijk vastgesteld, waarmee het vertrouwen is uitgesproken
in Afslag10. Verder lichten we in deze rubriek wederom
een van onze partners uit die we willen bedanken voor hun
betrokkenheid en ondersteuning: Energetic Training.
GEMEENTELIJKE VISIE OP ONTWIKKELING AFSLAG10
Ook de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas gelooft in
Afslag10. Eind mei werd dit onderstreept door de gemeentelijke visie
op Afslag10 vast te stellen. In deze visie worden met name de kansen
voor de inwoners van Horst aan de Maas en de regio benadrukt.
Voorzitter van Afslag10, Gé Vossen, kwam tijdens de voorbereiding
op de raadsvergadering aan het woord en refereerde de ontwikkeling
van Afslag10 aan de volgende metafoor: “een prachtige en unieke reis
met een mooie eindbestemming”. Deze metafoor werd ook veelvuldig
overgenomen tijdens de vergadering, waarin de plannen voortkomend
uit dit burgerinitiatief voornamelijk positief ontvangen werden. Aan
alle betrokkenen nu de taak om deze reis verder uit te gaan werken
en verder te gaan concretiseren. Zo gaan we samen verder aan de
slag met de realisatie van de vele kansen voor de inwoners van Horst
aan de Maas én de regio! De gemeentelijke visie en een bijbehorende
oplegnotitie inhoudelijk te bekijken via onze website www.afslag10.nl.
UITGELICHTE PARTNER: ENERGETIC TRAINING
Vol trots mogen we wederom een partner van Afslag10 uitlichten:
Energetic Training! Een partner die een mooie bijdrage levert aan
alle positieve energie binnen het samenwerkingsinitiatief Afslag10.
Energetic Training steunt Afslag10 om samen een nieuwe weg in te
slaan en nieuwe ontwikkelingen te realiseren. We dagen iedereen uit
om de handen ineen te slaan en gezamenlijk een veilige, gezellige en
vooral sportieve omgeving te creëren in Afslag10. Vol vuur en passie
samen aan de slag!

De Smokefree Challenge is een
klassikale niet-roken wedstrijd voor de
eerste en tweede klassen van het
voortgezet onderwijs. Doel is om het
aantal rokers in de klas te laten dalen.
De klassen spraken met elkaar af een
half jaar niet te roken. Op 1 november

2018 tekenden alle leerlingen hiervoor een contract. De opdracht was
het maken van een creatieve poster
over de voordelen van niet-roken.
Vier juryleden van de GGD en het
Vincent van Gogh hebben de inzendingen van alle klassen uit regio

Limburg-Noord beoordeeld. De leerlingen van klas 2C bedachten een
knutselwerk met daarin de voordelen
van niet-roken. Naast dat knutselwerk
plaatsten ze een echt lichaam, waardoor de voordelen duidelijk naar
voren kwamen.

Gaellus Open Air

Elfde editie openluchtfestival
Tienray
Voor de elfde keer wordt het openluchtfestival Gaellus Open Air georganiseerd op het grasveld naast
OJC Gaellus in Tienray. Het festival vindt plaats op eerste pinksterdag zondag 9 juni en op het podium staan
onder andere Keezus Christus en Los Paja Brava. De pre-party vindt plaats op zaterdag 8 juni.
Jongerencentrum OJC Gaellus in
Tienray organiseert sinds 2009 een
gratis openluchtfestival op eerste
pinksterdag. Tijdens de elfde editie
staan onder meer de bands Rilan &
The Bombardiers, Black Bottle Riot,

Los Paja Brava, Walden, Las Rosas,
Temple Fang, OOST. en dj’s Keezus
Christus, Beppie Kraftwerk en
Dansvoer DJ’s op het podium. Het festival op zondag begint om 14.00 uur,
duurt tot ongeveer 00.00 uur en de

toegang is gratis. Op zaterdag is er bij
de jongerensoos een pre-party waar
Man Juice en Vent Experience uit
Lottum optreden.
Het volledige programma is te
vinden via www.gaellusopenair.nl

Presentatie fotoboek Megjes
in Kronenberg
Fotografe Marleen Wijnen uit Kronenberg presenteert zondag 30 juni haar fotoboek Megjes in Kronenberg.
De gelijknamige expositie is tot en met zaterdag 6 juli te zien in de kerk in Kronenberg.

Willeke Verdellen van de Energetic Training

In het boek Megjes in Kroneberg
portretteert Wijnen meisjes en
vrouwen van 0 tot 96 jaar die in 2018
in Kronenberg woonden. “Zelf verliet
ik als tiener mijn geboortegrond”,
zegt Wijnen. “Ik wilde de wereld
ontdekken. Na ruim 25 jaar wonen en
leven in een stad kwam ik terug,
omdat de plek zo uniek is. Ik was
benieuwd naar hoe dat voor al die
andere meisjes en vrouwen in mijn
dorp is.” 359 ‘megjes’ werden gefotografeerd op het favoriete plekje in

hun huis en vertellen wat wonen en
leven in Kronenberg voor hen betekend. Bijna 100 jaar vrouwengeschiedenis verteld door de ‘megjes’ zelf.
“De expositie en het fotoboek vormen
samen mijn eindwerk voor mijn zesjarige fotografie opleiding aan de
Academie voor Beeldende Kunsten in
Mol. Tijdens mijn opleiding ontdekte
ik dat ik als fotograaf graag verhalen
vertel, voortkomend uit mijn eigen
directe omgeving. Met die verhalen
wil ik mensen om me heen bewust

maken van het mooie en bijzondere
van die omgeving die voor velen zo
vanzelfsprekend is. Ik ben ervan
overtuigd dat die bewustwording
leidt tot kleine veranderingen en
uiteindelijk hoop ik tot een betere
wereld.” Twee jaar geleden bracht
Wijnen het fotoboek Het Groot Veld
uit, met foto’s van het veld achter
haar huis.
De opening van de expositie is
zondag 30 juni om 11.00 uur bij de
H. Theresiakerk in Kronenberg.
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Jubileum Norbertuswijk Horst

Laatste editie

60-jarig bestaan ‘Neej dörp’
Gezondheidscafé
Gezondste Regio 2025

De Norbertuswijk in Horst viert dit jaar dat ze in 1959 werd gebouwd en dat het dorp Horst zelf 800 jaar
geleden is ontstaan. Het ‘Neej dörp’ viert dit met haar 3.300 inwoners en de rest van Horst op zaterdag 22 en
zondag 23 en op zaterdag 29 en zondag 30 juni.

Het laatste gezondheidscafé van Gezonste Regio 2025 is op donderdag 13 juni. Dit evenement zal plaatsvinden in de kas van het Citaverde
College in Horst. Het thema is gezonde voeding.
Een aantal sprekers komt vertellen over verschillende onderwerpen
als voedselontwikkeling, innovatie en
samenwerkende partners. Verder zijn
er verschillende korte pitches van initiatieven die alles te maken hebben
met gezonde voeding. De sprekers
zijn Brightland Campus Greenport

Venlo, Agroleeft, Melkveebedrijf
Custers-Keursten, Arvalis, Brood- en
banketbakkerij Gerards-Steeghs,
Smaakboerderij De Gastendonk en
Local Hiero’s. De avond begint om
19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.15
uur. Aanmelden kan door te mailen
naar info@gezondsteregio2025.nl

Het programma wordt zaterdag 22
juni afgetrapt om 12.00 uur. Dan wordt
de gerenoveerde speeltuin ‘t
Östenriekske heropend. Diezelfde
middag is de opening en naamgeving
van het nieuwe park, worden de
beweegtoestellen officieel in gebruik
genomen onder leiding van Olga
Commandeur, is er een zeskamp en is
om 19.00 uur de feestavond in de tent
op het voorplein van de voormalige
Norbertuskerk. De zondag, 23 juni,

staat van 10.30 tot 13.30 uur in het
teken van frühshoppen in de tent met
muziek van de Reulsberger
Muzikanten.
De Gebr. van Doornelaan, de
hoofdstraat van de jubilerende wijk
die vernoemd is naar Hub en Wim
van Doorne van (vracht)autofabrikant
DAF, krijgt op zaterdag 29 juni
speciale aandacht. Dan wordt het
DAF-kunstwerk van kunstenaar Jeu
van Helden onthuld om 17.00 uur. Ten

slotte is er op zondag 30 juni nog een
DAF-defilé van 11.00 tot 14.00 uur, die
ter ere van de gebroeders Van Doorne
wordt gehouden. Diverse voertuigen
van het merk rijden dan een tocht
door de regio en doen daarbij onder
andere America, Griendtsveen,
Meterik en Horst aan. Bij het Huis van
de Wijk op de Gebr. van Doornelaan 25
is een pitstop. Kijk voor het volledige
programma en voor de tijden op
www.norbertuswijk.nl/60jaar

Museum De Locht

‘Klein Montmartre’
in Melderslo
Openluchtmuseum De Locht in Melderslo is zondag 9 juni de Franse
kunstenaarswijk Montmartre in het klein. Dan vindt er een middag in
Franse sferen plaats waarbij kunst gekeken en gemaakt wordt.

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

2095

FORTALEZA 10 X 20 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

€ / PER M2

€ / PER M2

DETEGELTENT.NL

Ruim 25 jaar
ervaring

Persoonlijk advies

Kunstschilders, tekenaars,
portrettekenaars en muzikanten
komen naar De Locht om hun creatieve kunsten te laten zien. Kinderen
mogen hun eigen schilderijtje maken
en er is een karikatuurtekenaar
aanwezig die op verzoek tekeningen
van bezoekers maakt. In het
museum is daarnaast een kleine

brocante-markt, er wordt vers
stokbrood gebakken in de houtgestookte oven en er is kaas en wijn.
De muziek wordt verzorgd door het
orkest Contour.
Het museum is van 10.00 tot
20.00 uur geopend. Om 18.00 uur
begint een Franse cabaretvoorstelling van de groep Muzifique.

Lezing energetische
natuurgeneeskunde
In de bibliotheek in Horst vindt donderdag 13 juni een lezing plaats
over energetische natuurgeneeskunde. De lezing wordt verzorgd door
Janneke Hanssen en is van 19.30 tot 21.30 uur.
Janne Hanssen geeft in haar
eigen praktijk E.E.N. Therapie, dat
staat voor Eclectisch Energetisch
Natuurgeneeskunde. Deze holistische
geneeswijze richt zich op het in
balans brengen van lichaam, geest
en bewustzijn van de cliënt.
E.E.N. Therapie kan heel breed
ingezet worden voor veel mentale
en fysieke klachten. Om de oorzaak

te achterhalen werkt Janneke onder
andere vanuit het chakrasysteem.
Bij verstoringen zijn deze terug te
vinden op chakraniveau. Iedereen
die een hulpvraag heeft of rondloopt
met diverse klachten is welkom op
deze interactieve lezing. Aanmelden
kan via praktijkjannekehanssen@
outlook.com of whatsapp
06 46 14 05 28.

Up to date
showroom

14 EN 15 JUNI

OPEN DAGEN VAN VEGGEL TEGELS

Inspiratie en deskundig advies voor uw binnen- en buitentegels
Van Veggel tegel- en natuursteenwerken is gespecialiseerd in de
verkoop van tegels en bestrating voor binnen en buiten. U heeft de
keuze uit 2.000 soorten binnentegels en een ruim assortiment
sierbestrating en keramische buitentegels. Met ruim 25 jaar ervaring
in de tegelbranche bent u verzekerd van goed advies en een mooi
stukje vakwerk.
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni bent u van harte welkom op onze
open dagen. Krijg volop inspiratie in de mooie en gezellige
showroom en de ruime showtuin. Ook is er deze dagen partijverkoop
van sierbestrating.

Meer dan 2.000
soorten
binnentegels

Ruim assortiment
keramische
buitentegels

VAN VEGGEL TEGEL &
NATUURSTEENWERKEN
Hoebertweg 6
5966 ND America
www.vanveggeltegels.nl
14 juni: 9.30 - 18.00 uur
15 juni: 8.30 - 16.00 uur
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Agenda t/m 13 juni 2019
vr
07
06

Kantkloscafé

Rad van Knortuin

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

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Soos Ojc Knor
Locatie: Soos Ojc Knor Meterik

Vrij Tafeltennis

Tasty met diverse optredens

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: tafeltennisvereniging Seta
Locatie: Stapvast Sevenum

Tijd: 22.00 uur
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

The Voice of Hegga: The Battles

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: OJC Gaellus
Locatie: grasveld naast OJC Gaellus Tienray

ma
10
06

Carbootsale
Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: Peeldijkje 1, Horst

Ruitersportweekend

Ruitersportweekend

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: HV Bucephalus
Locatie: Grandorse Kronenberg

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: HV Bucephalus
Locatie: Grandorse Kronenberg

Kampioensreceptie en feest

Oldtimer peelrit

Open tuinendag Tuin Verheggen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Sparta ‘18 dames
Locatie: Sportcomplex ‘t Spansel Sevenum

Tijd: 09.30-17.30 uur
Organisatie: Motonostalgia
Locatie: start Helenaveenseweg 10, Griendtsveen

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Horsterdijk 58, Lottum

Ruitersportweekend (t/m 10 juni)

Repaircafé

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: HV Bucephalus
Locatie: Grandorse Kronenberg

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: ’t Laefhoês America

Expositie ‘Van, voor en door
Boeren en Boerinnen’
(t/m donderdag 27 juni)

Open dagen Flores in Terra

2ehandsmertfiëst en
dienstenveiling

Tijd: 19.00-22.00 uur
Org: muziekvereniging St. Hubertus Hegelsom
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

za
08
06

zo
09
06

Openluchtfestival
Gaellus Open Air

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: stichting BiblioNu
Locatie: bibliotheek Librije 60, Horst

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: kwekerij Flores in Terra
Locatie: Slooierweg 13, Melderslo

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Jong Nederland Meterik
Locatie: blokhut Jong Nederland Meterik

Open dag Bloemsierkunst
De Kogeldistel

Nationale Tuinweek
Openstelling tuin familie Vossen

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Kogelstraat 62, Hegelsom

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: Groei en Bloei Deurne/Venray
Locatie: Lavendellaan 29, Griendtsveen

Kunst in de tuin (en zondag 9 juni)

Montmartre-dag

Tijd: 11.00-18.00 uur
Organisatie: Trees en Henk Broers
Locatie: Mgr. Jenneskensstraat 14, Meerlo

Tijd: 10.00-20.00 uur
Locatie: museum De Locht Melderslo

Muzikale aftrap Aspergefeesten
met Big Benny en Minsekinder

Aspergefeesten

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Grubbenvorst

Examenfuif Meerlo

Servicedag scootmobielen

do
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Gezondheidscafé

Tijd: 09.30-15.00 uur
Org: Platform Gehandicapten Horst aan de Maas
en Medipoint
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 19.00-21.15 uur
Organisatie: Gezondste Regio 2025
Locatie: Citaverde College Hegelsom

Lezing energetische natuurgeneeskunde
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Janneke Hanssen
Locatie: bibliotheek Horst

Horst aan de Maas 800
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Grubbenvorst

Gewoon Samen Gezond
Horst aan de Maas 800

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: OJC Merlin
Locatie: OJC Merlin Meerlo

wo
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Tijd: 11.00 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein Grubbenvorst

Een park om
lief te hebben

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

NIEUW IN STRAELEN

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

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden

EvEnEmEntEntips
9-10 juni | Historisch festival:
Grenzeloos genieten (pinksteren)

16 juni | vader(verwen)dag
20-25 juni | Rozenfestijn!

www.kasteeltuinen.nl

Plastisch chirurg
17 juni Jan Fabre
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Bodycontouring
Huidverbetering
Massages
Bel of app: 06 20 41 45 01
Industriestraat 15 Horst

Caravan- en bootstoffering
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4

service 23
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
7 t/m 9 juni 2019
Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27
10 t/m 13 juni 2019
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
T 0478 58 45 04

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

Bibliotheek Horst
America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Bij de bibliotheek in Horst start eerste pinksterdag maandag 10 juni de expositie ‘Van, voor en door Boeren en
Boerinnen’. Tot en met donderdag 27 juni is de agrarische geschiedenis van de 20e eeuw in vogelvlucht te zien.

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De omschakeling van graanteelt
naar veehouderij, de landbouwmodernisering en ruilverkaveling zijn
enkele voorbeelden van onderwerpen
die op de nieuwe expositie te zien zijn.
De tentoonstelling bestaat uit foto’s uit

de collecties van de Limburgse Landen Tuinbouwbond (LLTB) en Zij Actief
Limburg. De beelden zijn geselecteerd
door vijf boerinnen en boerendochters.
De presentatie wordt verder aangekleed met materialen als kleding en

meubilair van Heemkunde Stichting
’t Raokeliezer uit Merselo. De expositie
is vanaf maandag 10 juni te zien tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Kijk voor meer informatie op
www.biblionu.nl

Grubbenvorst

Samen koken op
Aspergefeesten
Tijdens de Aspergefeesten in Grubbenvorst wordt op zondag 9 juni ook stil gestaan bij 800 jaar Horst aan
de Maas en gezond leven. Zo worden basisschoolkinderen uitgenodigd om samen met hun opa’s en oma’s te
koken.
Kinderen van de scholen De
Schakel (Broekhuizenvorst), De Brink
(Melderslo), De Botel (Lottum) en
De Kameleon en De Samensprong
(Grubbenvorst) gaan vanaf 11.00 uur
deelnemen aan de kookworkshops

onder leiding van zes koks. Voor elke
deelnemende school is een prijs
beschikbaar. Van 11.30 tot 15.30 uur
doorloopt Maurice Graef met
Kerngezond met kinderen een sportief
hindernissentraject. Daarnaast zijn er

doorlopend theatervoorstellingen door
recreatiepark de Schatberg met
Tommie Tomaat en Lila Lavendel. De
Aspergefeesten in Grubbenvorst
vinden plaats op het Pastoor
Vullinghsplein.

Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

Expositie Horst over
agrarische geschiedenis

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Smitma is een familiebedrijf met een internationale naam in gebruikte
grondverzet- en wegenbouwmachines. Op de werkvloer heerst er een
open en informele werksfeer. De medewerkers staan bij Smitma centraal.
Hierdoor word jij altijd uitgedaagd om je te blijven ontwikkelen. Bij Smitma
werken momenteel 20 medewerkers en dit aantal blijft groeien.
FUNCTIE
Smitma is op zoek naar een allround Monteur
Grondverzet- en Wegenbouwmachines. In jouw
functie ga jij je voornamelijk bezighouden met
onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan
grondverzet- en wegenbouwmachines. Dit kan
zowel aan het mechanische deel, als het hydraulische deel, maar ook het elektrische deel van de
machine zijn. Hierdoor weet je zeker dat geen
enkele werkdag hetzelfde zal zijn.
FUNCTIE-EISEN
Jij hebt minimaal een afgeronde technische LBO+ of
MBO opleiding Werktuigbouwkunde of Landbouwtechniek. Je hebt enkele jaren ervaring opgedaan
in een monteursfunctie (bij voorkeur in de grondverzet) en je bent toe aan de volgende stap in jouw
loopbaan. Je hebt bij voorkeur één of meerdere aanvullende cursussen op het gebied van hydrauliek,
dieseltechniek en elektrotechniek gevolgd. Je bent
een zelfstandige, flexibele en proactieve monteur
die graag een bijdrage levert aan het succes van
Smitma. Aanpakken, verantwoordelijkheidsgevoel
en collegialiteit maken jouw profiel compleet.

AANBOD
Smitma zoekt een collega voor de lange
termijn. De sfeer binnen het bedrijf is zeer goed
en er wordt geïnvesteerd in medewerkers.
De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen
af van jouw niveau. Zowel jouw mogelijkheden,
ervaring en opleiding spelen hierbij een rol.

SOLLICITATIE
Ben jij klaar voor deze nieuwe uitdaging?
Reageer dan direct bij Mark Smits via mail
mark@smitma.com.
Wil jij meer informatie over deze vacature en heb
je inhoudelijke vragen? Neem dan contact met
Mark op. Hij is te bereiken op 06 - 53 23 42 37.
Per post solliciteren mag natuurlijk ook.
Stuur je brief dan naar Smitma B.V., t.a.v.
Mark Smits, Columbusweg 13, 5828 LA Venlo.

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

Jij maakt ‘m super

3.999,322 cm

Bach

Compacte keuken, uitgevoerd in de eigentijdse
kleur saliegroen. Compleet met oven,
Airforce afzuigkap, vaatwasser, koelkast,
spoelbak en werkblad. Inclusief 5 jaar
appartuurgarantie en meteen voor
de laagste prijs.

5.999,247 x 249 cm

Breitner

Vinci Magnolia

de combinatie van een licht eiken hout-

minimaal zijn. De handige wandplanken met

structuur en zwarte elementen zoals de

landelijke uitstraling bieden ruimte voor

apparatuur, greeplijst en accessoires.

mooie keukenaccessoires. Meteen de

Meteen de laagste prijs en inclusief

laagste prijs en inclusief

apparatuur met 5 jaar garantie.

apparatuur met 5 jaar garantie.

Praktisch ingedeeld waardoor de loopafstanden

Een opvallende maar toch rustige keuken door

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

6.099,188 x 260 x 305 cm

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

