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Gaellus Open Air
In Tienray vond zondag 9 juni het festival Gaellus Open Air plaats. Tijdens deze elfde editie stonden 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. Op zaterdag was er bij de jongerensoos
een pre-party waar Man Juice en Vent Experience uit Lottum optraden. Het programma trok zowel het jong als het iets ouder publiek. (Foto: Sten Jetten)

Doolgaardstraat in Horst voortaan voorrangsweg
De voorrangssituatie op de Doolgaardstraat in Horst is aangepast. Voortaan is het een voorrangsweg en moet
verkeer van rechts stoppen. De aanpassingen hebben tot onrust geleid bij inwoners en de aan de route liggende
basisschool De Doolgaard.
Het bericht van gemeente Horst
aan de Maas leidde op sociale media
tot ongeruste reacties van onder
anderen omwonenden en ouders.
Zij vrezen dat de route, die naast
de Doolgaardstraat ook de Deken
Creemersstraat en de Noordsingel
tot aan de Venrayseweg bevat, in de
nieuwe situatie een racebaan wordt.
Ook Hubertine Dirkx, directeur van
basisschool De Doolgaard, is niet blij
met de aanpassingen. Ze laat desgevraagd weten niet op de hoogte
te zijn geweest van de verande-

rende verkeerssituatie vóór de school.
“Dat was wel een verrassing voor me”,
beaamt ze. Toen de werkzaamheden
aan de weg bezig waren, is er contact opgenomen met de gemeente.
“Daar vertelden ze dat het besluit om
de Doolgaardstraat aan te passen al
jaren geleden genomen is. Ik had er
echter nog niet eerder van gehoord.
Ik weet ook niet wat de reden is om er
nu een voorrangsweg van te maken.
We maken ons er wel zorgen over.
We willen graag dat de hele straat
veilig is. Het oversteekpunt bij het

Cuppenpedje is al gevaarlijk, omdat
daar niet altijd wordt gestopt voor het
zebrapad. Doordat het verkeer van
rechts eerst voorrang had, ging de
snelheid er tenminste nog een beetje
uit.” Dirkx geeft aan dat er inmiddels
wel een afspraak met de verkeerskundige van de gemeente gepland staat.
Volgens een woordvoerder van
gemeente Horst aan de Maas zorgt
de nieuwe verkeerssituatie voor meer
duidelijkheid voor alle weggebruikers. “Degenen die op de hoofdweg
rijden weten dat ze voorrang hebben

en aan de andere kant weet verkeer
uit de zijwegen ook dat ze voorrang
moet verlenen. De maatregelen zijn
genomen om de verkeersveiligheid te
bevorderen. Duidelijkheid in het verkeer is het allerbelangrijkste. De genomen maatregelen sluiten aan bij de
landelijke richtlijnen van ‘duurzaam
veilig’. Hierbij wordt de voorrang geregeld zodra er een verschil in maximum
snelheid is op bepaalde wegen (op de
Doolgaardroute geldt een maximum
van 50 kilometer per uur, de zijwegen
zijn 30 kilometer-zones, red.). Het was
niet voor iedereen duidelijk dat bijvoorbeeld een fietser van rechts ook
voorrang had. Daardoor zijn er wel
eens gevaarlijke situaties ontstaan.

En bovendien is er beperkt zicht bij
de kruisingen met de Vondersestraat
en Van Bronckhorststraat. Je mag
daarnaast verwachten dat verkeersdeelnemers rekening houden met
situaties, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een school. In het
verleden hebben we dezelfde aanpassingen gedaan op de Danielweg/
Broekhuizerdijk in Melderslo en
de Swolgenseweg in de kern van
Broekhuizenvorst.” De gemeente
gaat binnenkort met de school in
gesprek over aanvullende maatregelen. Daarbij wordt onder meer
gekeken naar Lottum, waar bij basisschool De Bottel eenzelfde situatie
speelde.
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Initiatief Grubbenvorstenaar Sandor Joppen

Een pumptrack in Afslag 10?
Er zijn in de gemeente Horst aan de Maas genoeg plekken waar je het
hele jaar door kunt sporten. Maar een buitencircuit met bochten en bulten, een pumptrack genoemd, is er in de hele regio nog niet, merkte
Sandor Joppen (45) uit Grubbenvorst. Hij wil zo’n baan realiseren in Horst
met hulp van Afslag 10 en de gemeente Horst aan de Maas, maar heeft
daar medestanders voor nodig.
Zijn oudste zoon Niels (13) en jongste zoon Emiel (9) doen in hun vrije
tijd bijna niets liever dan bmx’en. Sinds
januari heeft ook Joppen zelf het fietscrossvirus te pakken. “Soms willen we
even een uurtje gaan crossen, maar
dat is haast niet te doen in deze omgeving”, vertelt de Grubbenvorstenaar.
“Je vindt in de wijde omtrek geen
openbare pumptracks. Daarom rijden
we meestal naar een openbare pumptrack in Düsseldorf, waar de sport zo’n
groot succes is dat er nog twee worden
bijgebouwd. Maar het liefst zou ik zien
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dat er dicht bij huis een pumptrack
gerealiseerd wordt. Daarom besloot ik
zelf het initiatief Pumptrack Horst op te
starten.” Een pumptrack, letterlijk vertaald een ‘pompbaan’, is een parcours
met heuvels, bochten en bulten waar
je met onder andere een bmx-fiets of
step overheen kunt crossen. De naam
verwijst naar de pompende beweging
die sporters maken met hun armen
en benen om snelheid te maken op
het circuit. Trappen of steppen hoeft
op een pumptrack dan ook bijna niet.
Naast bmx’ers kunnen ook mountainbikers, skateboarders, in-line skaters,
steppers en rolschaatsers gebruik
maken van de baan.
Afhankelijk van de uiteindelijke
grootte en de materialen die gebruikt
worden, kan het aanleggen van een
pumptrack volgens Joppen tussen
de 60.000 en 150.000 euro kosten.
Joppen: “Maar dat is net hoe gek je
het wil maken. Ik zou graag zien dat er
een baan van 50 bij 50 meter gerealiseerd wordt, die grotendeels geasfalteerd is, geschikt wordt gemaakt voor
kleine kinderen en niet te ver van de
dorpskern af ligt, zodat kinderen er
zelf naartoe kunnen gaan. Ook zou er

Sandor Joppen (tweede van rechts) met zijn zoons Emiel (tweede van links)
en Niels (rechts) en vriendje Tim (links), die samen graag bmx’en
verlichting moeten komen, zodat je
er ook ‘s avonds en in de winter nog
kunt crossen. Het moet gewoon een
leuk terrein worden, waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten en ze lekker
actief buiten kunnen zijn.” Want daar
gaat het voor de Grubbenvorstenaar
uiteindelijk om. “Een laagdrempelige,
multifunctionele en openbare sportaccommodatie voor een brede doelgroep
realiseren. Met een slim ontwerp is
het zowel voor de beginner als voor de
gevorderde een uitdagend parcours.

En aangezien er in de wijde omtrek
nog geen pumptrack te vinden is, kan
het weleens mensen uit de hele regio
trekken.”
Afslag10 en gemeente Horst aan
de Maas zijn enthousiast over Joppens
idee en willen het ondersteunen en
faciliteren. “Maar ze willen zeker
weten dat er behoefte is aan een
pumptrack, voordat er iets gemaakt
wordt. Een idee alleen is niet voldoende. Er moet voldoende draagvlak zijn. Als blijkt dat mensen uit de

gemeente enthousiast zijn over dit
idee en alle seinen staan op groen,
dan is het mogelijk om binnen drie
maanden een eigen pumptrack in
Horst te hebben.”
Wie het initiatief van Sandor
Joppen toejuicht of een steentje
wil bijdragen aan de realisatie van
Pumptrack Horst, kan dit laten weten
door een mailtje te sturen naar pumptrackhorst@gmail.com Kijk voor meer
informatie op de Facebook-pagina van
Pump Track Horst.
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Nieuw beleid huisvesting arbeidsmigranten

College: maximaal twee
grootschalige huisvestingslocaties
De komende vijf jaar mogen er maximaal twee locatie voor de grootschalige tijdelijke opvang van arbeidsmigranten gebouwd worden in Horst
aan de Maas. Daar mogen dan per locatie niet meer dan vierhonderd mensen wonen. Dat is het voorstel van het College van B&W in het nieuwe
Beleid Arbeidsmigranten.
In het oude beleid, dat stamt uit
2010, was er nog geen limiet gesteld
aan het aantal te bouwen huisvestingslocaties voor de zogenoemde
short stay. Daarin stond bijvoorbeeld
wel dat nieuwbouw op bedrijventerreinen niet is toegestaan en dat er
alleen geparkeerd mag worden op
eigen terrein, behalve als aange-
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toond kan worden dat er in de omgeving voldoende parkeergelegenheid is.
In het nieuwe beleid mag parkeren
alleen op eigen terrein. Grootschalige
huisvesting mag niet in of in de buurt
van kernen, maar op of bij werkgelegenheidsgebieden. Daarnaast wil het
college de komende vijf jaar maximaal
twee nieuwe grootschalige huisves-
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tingslocaties toestaan. Per initiatief
mogen er maximaal vierhonderd
arbeidsmigranten worden gehuisvest.
Het tijdelijk huisvesten van
arbeidsmigranten in woningen binnen
de bebouwde kom wordt ook beperkt.
Waar in het oude beleid per woning
maximaal tien personen mochten
verblijven, is dit in het nieuwe
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voorstel teruggebracht naar niet
meer dan vier. Voor woningen in het
buitengebied geldt een maximum
van tien personen per woning,
met slaapkamers waar maximaal
twee mensen kunnen verblijven.
De gemeenteraad besluit
op dinsdag 18 juni tijdens de
raadsvergadering over het voorstel.
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Aandacht voor yoga en meditatie

Horstenaren te voet van
Scheveningen naar Horst
De uit Horst afkomstige Peter (54) en zijn dochter Maud (24) van Duren lopen van zaterdag 15 tot vrijdag
21 juni van Scheveningen naar Horst. Met hun We Love Peace Walk vragen ze aandacht voor meer vrede en
harmonie en willen ze mensen inspireren om aan yoga en meditatie te gaan doen. Daarnaast organiseren ze op
21 juni, Wereld Yoga Dag, een We Love Peace Meditatie in Broekhuizen.

10.000 euro schade

Opnieuw boom
Horst vergiftigd
Een eikenboom aan de Americaanseweg in Horst is onlangs
vergiftigd, zo meldde gemeente Horst aan de Maas op woensdag
5 juni. De gemeente probeert door middel van buurtonderzoek de
dader of daders te achterhalen, zodat de schadepost van 10.000 euro
kan worden verhaald.
kwijt dan rijk zou kunnen zijn.
“Dit kan diverse oorzaken hebben.”
De boom wordt herplant en
de gemeente gaat aangifte doen
van de vernieling. Door middel van
buurtonderzoek wil ze erachter
komen wie de dader of daders zijn,
zodat de kosten kunnen worden
verhaald. Die bedragen nu in totaal
10.000 euro. De vergiftigde eikenbomen waren elk 3.500 euro waard
en het herplanten kost 1.5000 euro
per boom, inclusief drie jaar onderhoud. “Jammer genoeg draagt de
gemeenschap de lasten van 10.000
euro zolang we de dader of daders
niet kunnen achterhalen”, laat de
woordvoerder weten.

Een medewerker van de buitendienst van gemeente Horst aan de
Maas merkte onlangs op dat
iemand gaten in een eikenboom
aan de Americaanseweg in Horst
had geboord. Volgens een gemeentewoordvoerder werd daar vervolgens een onbekend soort gif in
gegoten. Daardoor gaat de quercus
robur, zoals de eikenboom officieel
heet, langzaam dood. Het is de
tweede keer dat op deze manier
een eikenboom aan haar einde
wordt geholpen. Vorig jaar
gebeurde hetzelfde in de omgeving, aldus de woordvoerder.
Die ging verder niet in op de vraag
waarom iemand de bomen liever

170 kilometer gaan ze met zijn
tweeën zeker afleggen. Beginnend op
het strand van Scheveningen, via de
wereldvredesvlam bij het Vredespaleis
in Den Haag en via Rotterdam,
Dordrecht, Gorinchem, Tilburg,
Eindhoven en Deurne naar Horst.
Met de auto en twee tentjes. “We
lopen van stad naar stad, en nemen
steeds de trein terug naar het startpunt
van die dag om de auto op te halen”,
vertelt Peter. Ze nemen daarvoor
zeven dagen de tijd, van 15 tot en met
21 juni. “Op 15 juni word ik 55 jaar en
op 21 juni is het Wereld Yoga Dag. Dat
vonden we mooie gelegenheden om
op deze manier een pelgrimstocht te
gaan doen. Want waarom lopen mensen wel naar Santiago de Compostela,
maar zijn er niet echt pelgrimstochten
in Nederland? Het gaat ons uiteindelijk ook niet om de kilometers die we
afleggen, maar om de gedachte achter
onze ‘vredesloop’: vrede in jezelf leren
vinden.”

‘Energieker van yoga
dan van sauna’
Met hun We Love Peace Walk, letterlijk vertaald: wij houden van vredeloop, willen Peter en Maud aandacht
vragen voor de kracht van yoga en
meditatie. Peter: “We willen men-

sen inspireren om dit ergens te gaan
beoefenen. Het is belangrijk om ook
bezig te zijn met je eigen welzijn en
bewust meer rust te creëren. Zeker in
een tijd waar burn-outs steeds vaker
voorkomen, zijn yoga en meditatie
eigenlijk onmisbaar.” Zelf maakte
Peter zo’n zestien jaar geleden kennis met yoga bij een workshop. “Als ik
me gestrest voelde, plande ik een
dagje sauna in en kwam ik weer helemaal ontspannen thuis. Maar door
die workshop ontdekte ik dat yoga en
meditatie veel effectiever is. Na een
half uur yoga voelde ik me nog energieker dan na zo’n dagje sauna. Toen
wist ik: hier wil ik meer van weten.”
Peter ging zich meer verdiepen in
de materie en ging dagelijks mediteren. In 2004 startte hij met de Dru
yoga docentenopleiding en begon hij
met het geven van yoga- en meditatielessen aan particulieren en bedrijven. Dat doet hij naast zijn vaste
baan bij Océ in Venlo. “Het is onderdeel geworden van mijn manier van
leven”, vertelt hij. “Het is helemaal
niet zweverig en ook geen typisch
vrouwending. Iedereen kan het doen
op zijn of haar eigen manier. Wat het
je kan brengen? Kalmte, wijsheid,
onvoorwaardelijke liefde, vreugde,
rust en kracht. Allemaal dingen die
eigenlijk heel natuurlijk in ieder

mens aanwezig zijn, maar waar we
tegenwoordig door alle drukte steeds
verder vanaf zijn komen te staan.”
Dochter Maud treedt in de voetsporen
van haar vader. “Ik ben met kinderyoga begonnen en dat voelde zo
goed, dat ik sinds twee jaar wekelijks
yoga doe en sinds één jaar ook mediteer. Het brengt me rust en maakt dat
ik lekker in mijn vel zit. Ook ik wil er
meer mee doen. Ik werk nu als woonbegeleidster, maar ga daarnaast de
opleiding tot Yin yoga lerares volgen
in september. Hopelijk kan ik dan ook
meer mensen van mijn leeftijd inspireren om meer met yoga en meditatie bezig te gaan zijn.”
Ter afsluiting van hun ‘vredesloop’ organiseren Peter en Maud
op Wereld Yoga Dag een gratis meditatieworkshop in Theetuin de Roode
Vennen in Broekhuizen. “Op die
manier willen we mensen op een
laagdrempelige manier kennis laten
maken met yoga en meditatie”, aldus
Peter. “Je moet het namelijk zelf
ervaren. Pas dan ontdek je wat het
voor je kan doen.”
De meditatieworkshop op vrijdag
21 juni begint om 19.30 uur. Kijk voor
meer informatie over de workshop,
en om Peter en Maud te volgen tijdens hun We Love Peace Walk, op de
Facebook-pagina welovepeace.eu

Politie vindt gestolen fietsen
De politie Horst trof onlangs in Sevenum negen gestolen fietsen aan in een witte bestelbus. Ook werd op
de Blauwververstraat in Horst een onafgesloten damesfiets aangetroffen. Van twee fietsen wordt nog de
rechtmatige eigenaar gezocht.
Waar in Sevenum de witte bestelbus werd ontdekt, heeft de politie
niet bekendgemaakt. De negen
fietsen die erin stonden, bleken te zijn
gestolen. Van acht fietsen heeft de
politie de rechtmatige eigenaren
kunnen achterhalen. De negende fiets

is een Gazelle Eclipse damesfiets met
bagagerek. De damesfiets die op de
Blauwververstraat in Horst werd
aangetroffen en daar al enkele dagen
zou staan, is ook van het merk Gazelle.
Het framenummer en andere unieke
nummers ontbreken op de fiets.

Wie aan kan tonen dat hij of zij de
oorspronkelijke bezitter van één van
de twee tweewielers is, krijgt deze
terug van de politie. Neem voor meer
informatie contact op met de politie
Horst via 0900 88 44 of via vvc.team.
horstpeelenmaas@politie.nl

Zes honderdplussers
in Horst aan de Maas
In Horst aan de Maas woonden op 1 januari van dit jaar zes mensen
van 100 jaar of ouder. Dat zijn er vier meer dan vorig jaar.
Dat blijkt uit nieuwe cijfers van
het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). In Nederland
woonden er op 1 januari in totaal
2.189 honderdplussers. Opvallend
is dat 85 procent van de honderdja-

rigen vrouw is. In Horst aan de
Maas is het aantal honderdplussers
gelijk verdeeld. Buurgemeenten
Venray en Peel en Maas tellen
respectievelijk één en vijf honderdjarigen.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud.
Je wilt haar nog niet missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.
Bedroefd laten wij u weten, dat mijn lieve vrouw, ôs Moeke en Oma

Billa Derks-Saris
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Thei Derks
is overleden, na een liefdevolle verzorging in Hof te Berkel 41,
op de leeftijd van 91 jaar.
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Hegelsom,
Hegelsom,

Geboren

Thei
Maria en Karel
Chris en Ans
Christientje †
Hans
Ger en Mirjam
Theo
Marcel †

Oma’s klein- en achterkleinkinderen
Horst, 11 juni 2019
Kruisstraat 23
5963 AL Hegelsom
Wij nodigen u uit om samen met ons herinneringen aan
ôs Moeke op te halen tijdens de dienst in het crematorium aan
de Grote Blerickse Bergenweg 30, 5927 PB te Venlo-Blerick op
zaterdag 15 juni om 12.30 uur.
Ôs Moeke is op haar kamer, Hof te Berkel 41, 5961 KX te Horst,
waar u vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur persoonlijk afscheid
van haar kunt nemen.
Wij willen u vragen om in plaats van bloemen een gift
achter te laten in de collectebussen voor Hof te Berkel.

Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het
overlijden van mijn man, pap, schoonvader en onze opa

Piet Bergs
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid
en de vele lieve woorden en kaarten ons erg goed hebben gedaan.
Hartelijk dank daarvoor.
Een bijzonder woord van dank aan Koninklijke Harmonie Lottum
voor de muzikale omlijsting van de mis.
Miet
Christel en Ed
Imke, Joep, Floor, Teun
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 7 juli om 9.30 uur
in de parochiekerk van de H. Gertrudis te Lottum.
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www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Info zie: www.veld-tuinplanten.nl of
Zorghuis
Tienray
voor
de
liefdevolle
verzorging.
Zorghuis Tienray voor de liefdevolle verzorging.
06 40 32 71 08 De koffie staat klaar
op de Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree.
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.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Lottum, juni 2019

Noteer. Kringloopwinkel Twedde Kans
Meterik is gesloten i.v.m. vakantie van
12 juni t/m 19 juni.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Dag en nacht bereikbaar

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.

Voor verse rabarber, peultjes,
aardbeien, kersen enz. naar
Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel. 077 398 35 52.

Jayda

5 juni 2019
Dochter van
Patrick en Moniek
van den Bekerom
Zusje van Miley
Meester Hermansstraat 13
5864 BS Meerlo

Geboren

Sef

7 juni 2019
Zoon van Jos en Marij
Peeters-Fermont
Putweg 16
5966 PS America

Geboren

Piet

01 juni 2019
Zoon van
Trudie Saris en Steef Billekens
Broertje van Jopie en Jantje
Westerholtsingel 7
5975 RE Sevenum



Geboren

Sofie

31 mei 2019
Dochter van
Wim Janssen en
Nancy van de Laak
Zusje van Aniek
Ellenberg 9
5872 AM Broekhuizen

Geboren

Jim

4 juni 2019
Zoon van
Patrick Vaasen
en Floor Bours
Broekhuizerweg 26
5973 NX Lottum
Kuipplanten en perkplanten laatste
weken nu met korting. Hay Cox
Molengatweg 4 Horst tel. 06 54 30 69
64. Geopend: woensdag, donderdag en
zaterdag 9.00 -18.00 uur.
Jos Computerhulp Computerproblemen,
-les of website. Vraag hulp! 06 10 71
00 70 of www.joscomputerhulp.nl
Huishoudelijke hulp gevraagd
bij 100% zorgafhankelijke
mevrouw. Meer informatie:
ria@zorgadviesenregelhulp.nl

THANATOPRAXIE

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
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Dankbetuiging

Laef mit unne lach
Geniet en pluk de daag
Hartelijk dank voor uw belangstelling en het medeleven
dat wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, ôzze pap, schoonvader en trotse opa

Jan Verheijen
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Tiny, kinderen en kleinkinderen
Lottum, juni 2019

Dankbetuiging

Ik wil iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling, mooie woorden, en kaarten die ik heb mogen
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man

Herman Wijnhoven
Toos Wijnhoven-Geurts

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
de vele lieve woorden, kaarten en de gift voor het KWF
die we mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man,
ôzze pap, schoonvader en trotse opa

Jan van den Brandt
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en geeft ons kracht om verder te gaan.
Nelly, kinderen en kleinkinderen

Gevraagd betrouwbare
huishoudhulp, omgeving Broekhuizen.
Tel. 06 19 62 62 49.

Van een 60 liter-zak naar een 30 liter-zak voor het restafval en in plaats van grote vuilniswagens, kleine
wendbare wagentjes om het vuilnis op te halen inzetten. Dat zijn twee mogelijke oplossingen waarmee Horst
aan de Maas kan besparen op het afvalsysteem. Dat bleek tijdens de raadsbijeenkomst dinsdag 11 juni.
raken. Dit betekent dat de gemeente
een tekort op de afvalbegroting voorziet. De gemeenteraad boog zich dinsdag 11 juni over het afvalsysteem en
concludeerde dat het huidige systeem
prima voldoet. Het afval minder vaak
laten ophalen of zelfs het scheiden

achterwege laten, kon op weinig bijval
rekenen. Er kan eventueel wel bezuinigd worden op de tariefzakken voor
restafval. Ook wordt er onderzocht of
het vuilnis op een andere manier kan
worden opgehaald. Het College van
B&W komt dit jaar met een voorstel.

Standbeeld Franz Pfanner
van Tienray naar Arcen
Het beeld van de Duitse abt Franz Pfanner, dat voor kort in de tuin van het Zorghuis in Tienray stond, is
verhuisd naar missiehuis St. Paul in Arcen. De eigenaar van het standbeeld, de Missiezusters van het Kostbaar
Bloed, wil hiermee het behoud van het beeld veiligstellen.
Franz Pfanner is de oprichter van
de Congregatie der Missionarissen
van Mariannhill en de Missiezusters
van het Kostbaar Bloed. Het klooster in Tienray werd in 1909 gesticht,
in 2004 vetrokken er de laatste zusters, waarna het werd verkocht aan
een projectontwikkelaar. Het gebouw
deed de afgelopen jaren onder andere
dienst als hotel en asielzoekerscentrum. Sinds 2013 is het een zorghuis.
Het standbeeld van oprichter Franz

Pfanner is al in die tijd in eigendom
gebleven van de zusters. In missiehuis St. Paul in Arcen wonen momenteel nog acht paters. Met Stichting
Limburgs Landschap is in 2018 afgesproken dat zij op termijn het beheer
van het kloostercomplex overneemt,
zodat de begraafplaats, kapel en missiehuis in stand worden gehouden.
De verkoop aan Limburgs Landschap
wordt definitief als de laatste bewoner is overleden of om andere rede-

nen vertrekt. De begraafplaats op het
terrein wordt momenteel opgeknapt.
Op verzoek van de congregatie is het
standbeeld van Franz Pfanner verhuisd
naar de begraafplaats. “We waren op
zoek naar een passend beeld van de
abt”, geeft Will Verberk, adviseur van
St. Paul desgevraagd aan. “Ik wist dat
er in Tienray een standbeeld stond en
heb vervolgens contact opgenomen
met de zusters. Zij gaven toestemming
het te verplaatsen.

Oh, zit dat zo!

Lottum, juni 2019

Gezocht huurhuis voor gezin, omgeving Sevenum, vanaf jul/aug voor
min. 1 jaar. Cindy, chwcox@gmail.com

Mogelijk andere tariefzakken
voor besparing afvalsysteem
De manier van afval inzamelen
in Horst aan de Maas is uniek voor
Nederland. Dat brengt tegelijkertijd
onder meer met zich mee dat het
moeilijk is afvalinzamelaars te vinden.
Daarnaast zijn sommige afvalstromen,
zoals matrassen, moeilijk kwijt te

“Bakkese Jan”

nieuws 05

Te koop tussenwoning in Hof van Horst,
Wervelstraat 30. Tel. 06 14 90 18 91.
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.

&

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

Twee ongevallen,
één slachtoffer
Door: Geertje (G.A.M.) Verkuijlen, Van der Putt Advocaten
Stelt u zich eens voor. U heeft op 25 januari 2019 een verkeersongeval gehad. Daarbij heeft u ernstig letsel aan uw linkerbeen
opgelopen. De verzekeraar van de veroorzaker heeft de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval erkend en vergoedt uw
schade. Vervolgens bent u op 3 mei 2019 weer betrokken geraakt
bij een verkeersongeval waarbij u hoofdletsel en rugklachten heeft
opgelopen. Hoe zit het nu met de regeling van uw schade?

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Openingstijden:
ma gesloten
di-do 09.30 tot 17.30 uur
vr 09.30 tot 20.00 uur
za. 09.30 tot 15.00 uur

Voor een
graag
afspraak
n
van tevore
bellen tel.
511
0478-796

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL

Het Verbond van Verzekeraars
heeft een regeling opgesteld
voor slachtoffers die letselschade
hebben opgelopen door twee of
meer verkeersongevallen. In die
regeling is bepaald dat het de
betrokken verzekeraars niet is toegestaan voor de regeling van (een
deel van) de schade naar elkaar te
verwijzen.
Zodra één van de betrokken
verzekeraars kennis krijgt van

voornoemde ongevallen, ontstaat de
verplichting voor deze verzekeraar
om in overleg met de andere verzekeraar(s) te treden om overeenstemming te verkrijgen over de vraag wie
als regelend verzekeraar zal optreden. Als dit overleg niet binnen een
maand na het eerste contact tussen
de betrokken verzekeraars heeft
geleid tot overeenstemming, zal de
verzekeraar van de veroorzaker van
het eerste ongeval moeten optreden
als regelend verzekeraar.
Bent u ook twee keer het slachtoffer geworden van een ongeval,
loopt de schaderegeling niet soepel
en is uw zaak nog niet afgewikkeld?

Neem dan contact op met ons
kantoor voor een vrijblijvend en
eerste kosteloos adviesgesprek.
Wij kunnen u gericht adviseren
en ervoor zorgen dat uw letselschadezaak op voortvarende wijze
wordt behandeld.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 81 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl
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GEPLUKT Gonny Nabben-Snellen

Ze is onlangs gestart als promotiemedewerker bij het Toeristisch Platform Horst aan de Maas, maar haar hart ligt toch echt bij de bibliotheek.
Daar werkt ze, met een tussenpoos van enkele jaren, al ruim twintig jaar. Lezen is voor haar dan ook hobby nummer één. Daarnaast volleybalt ze,
gaat ze graag met haar echtgenoot Joop op reis en is ze mantelzorger van haar moeder. Deze week wordt Gonny Nabben-Snellen (58) uit Horst geplukt.
Als kind droomde Gonny er al van
om later in de bibliotheek te werken.
Na de mavo en havo ging ze naar de
Bibliotheek- en
Documentatieacademie. Ze liep stage
bij de bieb in Horst, maar een blackout tijdens haar mondeling examen
zorgde ervoor dat ze zakte.
“Toen kwam er een vacature vrij voor
een administratief medewerker bij de

bibliotheek”, vertelt Gonny.
“Ik besloot te stoppen met de opleiding en ben in de bibliotheek aan de
slag gegaan.” Ze werkte er met veel
plezier twee jaar, totdat er een
bezuinigingsronde werd aangekondigd. Die besloot ze niet af te wachten
en binnen een maand stapte ze over
naar Océ. “Dat was een hele andere
wereld”, zegt ze lachend. “Maar ik heb

Wij zijn op zoek naar een

Medewerker agrarisch
loonwerk / grondverzet

Trekker oplegger chauffeur
containerauto chauffeur( fulltime)
Chauffeurs voor bietentransport vanaf half september
hele week of enkele dag(en) per week of weekend
Sollicitaties t.a.v. Manfred Peeters
Per mail naar info@peetersmols.nl
Telefonisch: 077-4671522
Adres: Steeghoek 10 5975 NR Sevenum

er heel veel geleerd, onder andere om
voor mezelf op te komen.”
Niet bij de pakken neer gaan zitten en afwachten wat er komt, is
duidelijk een karaktertrek die Gonny
van haar moeder heeft geërfd. “Ze is
bijna 90, woont in verzorgingshuis
Sevenheym en staat ondanks veel
ziektes en tegenslagen positief in
het leven.” Nadat mijn vader stierf in
2010 zei ik tegen haar: nu moet je wel
aan wat activiteiten mee gaan doen.
Dat heeft ze zeker gedaan. Schilderen,
koersballen, kienen, elke dag had ze
wel wat te doen. Momenteel is ze
herstellende van een aantal beroertes. Gelukkig woont ze na een revalidatie van ruim drie maanden op
Beukenhofje in Venray, nu weer in
Sevenheym.” Gonny groeide op aan
de Deken Creemersstraat met één
broer en één zus, die op jonge leeftijd overleden is. “Het gezin was alles
voor mijn ouders. Mijn vader was
kantonnier bij de gemeente en een
heel vriendelijke man, hij deed geen
vlieg kwaad.” Haar moeder was voor
haar huwelijk naaister. “We hebben
een hele sterke familieband. Tijdens
verjaardagen is iedereen er bijna
altijd, samen met kleinkinderen en
aanhang.” Dat zijn er in totaal zeven,
allemaal meisjes, waarvan drie van
Gonny en haar man Joop. “De oudste
is Lindy (30). Zij heeft een zoon van
2 jaar, Tijn, en is in verwachting van
de tweede. Dan komt Debbie (28)
en de jongste is Mieke (25).” Gonny
leerde haar Joop in 1984 kennen op
de kermis in America. “Hij is enkele
jaren jonger dan ik en mijn zusje
kende hem. Aan het einde van de

avond vroeg hij of hij met mij mee op
de fiets naar huis mocht. We wisten al
vrij snel dat het goed tussen ons zat.
In 1988 zijn we getrouwd.”
Nadat ze kinderen kreeg, stopte
Gonny enkele jaren met werken.
Totdat de toenmalige directrice van de
bibliotheek haar terugvroeg als vrijwilligster. “Ik heb daar even over na
moeten denken, omdat ik niet zo voor

vrijwilligerswerk ben. Achteraf bleek
dat ik toentertijd helemaal niet ontslagen zou zijn geweest, maar het team
waar ik jaren daarvoor mee gewerkt
had, was er nog steeds, dus heb ik
het toch gedaan. En in 1999 ben ik
weer aangenomen als administratieve kracht.” Haar hart ligt echt bij de
bibliotheek, al doen alle veranderingen van de afgelopen jaren haar zeker
wel wat. En dan is er nog de onzekerheid over wat er straks gaat gebeuren, als de bibliotheek verhuist naar
’t Gasthoês. “Er is nog veel onzeker en
dat is niet fijn.” Ze werkt nu 20 uur bij
de bieb, past één dag in de week op
en is een week geleden begonnen als
promotiemedewerker bij Toeristisch
Platform Horst aan de Maas. In die
rol informeert ze bezoekers aan de
gemeente over wat er allemaal te
doen en beleven is in Horst aan de
Maas.
Reizen doet ze ook graag. Samen
met Joop heeft ze al verschillende
busreizen gemaakt naar landen
als Kroatië en Polen. “Ik heb vliegangst, dus ik reis het liefste met de
bus. Heerlijk ontspannen en je hoeft
nergens aan te denken. Bovendien
ontmoet je allemaal nieuwe mensen,
we hebben daar al veel leuke contacten aan over gehouden.”
Dat Gonny graag boeken leest, is
natuurlijk geen verrassing. “Ik lees
voornamelijk thrillers. In de zomer
heb ik daar het meeste tijd voor. Het
maakt me niet uit van welke schrijver, ik lees ze allemaal. Alle drie onze
dochters hebben op hoog niveau
gevolleyd en zelf heb ik me, na jaren
waterpolo, aangesloten bij de recreanten. Eerst bij HVR en daarna bij de
Oldtimers. Mijn dochter Mieke speelt
in ons team en dat is erg gezellig.
Ik ben niet de beste van het team,
maar misschien wel de fanatiekste,
ik sla geen training over.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Adver torial

Genieten bij De Golfhorst
In het hartje van de Peel bij het gezellige plaatsje America ligt Golfbaan de Golfhorst, daar waar
gezelligheid en golfen hand in hand gaan! Maar wat U misschien nog niet weet, is dat u ook welkom
bent in ons restaurant als u niet golft!

Geniet van het prachtige uitzicht op ons terras
Ons restaurant is de gehele dag geopend; 7 dagen
in de week! En als het weer het even toelaat, kunt
u ook terecht op het ruime terras. Geniet van onze
gastvrijheid, het prachtige uitzicht en onze gerechten
bereid met producten van lokale en regionale
leveranciers.

Wilt u gewoon eens gezellig bij ons op bezoek en/
of kijken wat we allemaal te bieden hebben, knip dan
onderstaande kortingsbon uit en geniet van een kopje
kofﬁe of thee met heerlijk ambachtelijk appelgebak
voor slechts € 3,50!

Iedereen is van harte welkom
op de Golfhorst!
Bent u op zoek naar de geschikte locatie
voor een borrel, feest, kofﬁetafel, golf evenement
of vergadering? Dan bent u ook bij ons aan het
juiste adres.

Raamweg 8, America, 077 464 90 70
www.golfbaandegolfhorst.nl

ko f f i e m
a p p e lg et
ebak*
vo o r €
3, 50 p.

Starters in de regio
Wrap-Tops
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Wrap-Tops
Jacintha Arts
Pastoor Jeukenstraat 19
America
06 50 89 44 51
info@wrap-tops.com
www.wrap-tops.com
Mode
November 2018

Activiteiten
Wrap-Tops ontwerpt en
vervaardigt hoogwaardige lederen kleding waar de vrouw zich
stoer, zelfverzekerd en onderscheidend in voelt. Wrap-Tops is
begonnen met de Wrap-Top Hero;
een lederen top die middels een
wikkeltechniek wordt aangetrokken. De tops zijn ondersteunend
en door de ontwerpen passen de
tops bijna elke vrouw. Verder
ontwerpt en vervaardigt WrapTops ook jeanskleding en accessoires. Alles wordt op duurzame
wijze in het eigen atelier in
America gemaakt.

mooie tas van je favoriete
versleten lederen jack.

Onderscheidend vermogen
Bij Wrap-Tops staat duurzaamheid bovenaan. De kleding
en accessoires worden gemaakt
van restmateriaal. Het leer dat
gebruikt wordt, is restmateriaal
van de vleesindustrie of van
bijvoorbeeld een oude bank.
De jeansitems worden vervaardigd uit oude jeans. Zo maakt
Wrap-Tops weer geheel nieuwe
creaties van oude materialen.
Het leer dat Wrap-Tops gebruikt
voelt heerlijk zacht en draagt als
een tweede huid. De leren creaDoelgroep
ties van Wrap-Tops staan dan ook
bekend om hun perfecte afwerWrap-Tops is er voor de
uitgesproken vrouw die graag
king en pasvorm en het gebruik
gezien wil worden en zich stoer, van sensueel en eerlijk leer.
onderscheidend en goed wil
Voor stoere vrouwen met lef die
voelen. De flamboyante vrouw
op zoek zijn naar een uniek,
die op zoek is naar expressieve
uitgesproken en opvallend item
leren kleding voor dagelijks
dat mag opvallen, sexy is en zelfgebruik. Casual, maar ook pasvertrouwen uitstraalt. Maar ook
wanneer u vrouwelijk, flamboysend bij diverse gelegenheden.
Voor mensen die graag een
ant, chique en stout wilt combilederen item hersteld of verneren in een speciaal kledingstuk
of iets moois zoekt na een
maakt willen hebben, is het
behandeling bij borstkanker,
mogelijk om van een lederen
item iets nieuws te laten maken. bent u bij Wrap-Tops aan het
juiste adres.
Denk bijvoorbeeld aan een

Lederen kleding

Jeans kleding

Accessoires

p.

Wij heten u van harte welkom in ons
restaurant met groot terras op Golfbaan
de Golfhorst. Of u nu golft, wandelt,
fietst of zo maar voorbij komt...
u bent van harte welkom!

Genieten bij

De Golfhorst
Raamweg 8, America | 077 464 90 70

Pastoor Jeukenstraat 19 | 5966 NL America | Tel. 06 50 89 44 51 | www.wrap-tops.com

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING

* Bij inlevering van deze bon ontvangt u een kopje koffie
of thee met appelgebak voor €3,50 i.p.v. €5,- p.p.!

• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Het gaat om het samenzijn’
Ieder jaar wordt Vaderdag gevierd op de derde zondag van de maand juni. Komende zondag 16 juni is het hier weer zover.
Dan zet 39 procent van de gemeente Horst aan de Maas zijn of haar vader weer in het zonnetje. Dat blijkt uit een onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
De meeste vaders krijgen deze dag een
kleinigheidje, zoals een foto, een bos bloemen of een cadeaubon voor bijvoorbeeld de
bioscoop. Ook zijn er moeders die hun kinderen iets laten uitzoeken of knutselen voor hun
vader. Het grootste gedeelte van de inwoners
dat Vaderdag viert, doet dit door er vooral ook
een gezellige dag van te maken. “De kinderen
komen op bezoek en dan maken we er met z’n
allen een speciale dag van”, geeft iemand aan.
Een ander vindt het belangrijk om die dag met
elkaar samen te zijn: “Een cadeau is leuk, maar
ondergeschikt. We gaan met het hele gezin op
bezoek bij pap en mam. We vinden samenzijn
namelijk het belangrijkste.” Voor niet iedereen
is Vaderdag zo vanzelfsprekend. Toch wordt deze

Inwonerspanel

1.672 leden

Weet (nog)
niet 10%
Nee
51%

Ja
39%

Vier jij Vaderdag?

commercie. In de basis is het elke dag Vader- en
dag dan aangegrepen om hun overleden vader
Moederdag. Dit hoeft voor mij niet nog een keer
te herdenken: “Wij vieren Vaderdag door een
apart gevierd te worden.” Daar zijn meerdere
bloemetje op het graf van mijn vader te zetten.
inwoners het mee eens: “Vaderdag is mij veel te
Helaas is mijn vader niet meer onder ons.”
commercieel. De liefde van
Iets meer dan de helft
mijn kinderen zegt mij veel
van de inwoners, 51 pro‘Gezellig dagje
meer.”
cent, viert helemaal geen
met het gezin’
Vaderdag. Dit heeft verTipHorstaandeMaas
‘Mijn vader te
schillende redenen, bijis een samenwerkings
herdenken’
voorbeeld omdat hun
verband tussen
vader is overleden of
HALLO Horst aan de
‘Is alleen maar een hobby
omdat ze deze dag te comMaas en TopOnderzoek.
van de middenstand’
mercieel vinden. Iemand
Voor meer resultaten
vindt dat er geen speciale
of aanmelden voor
dag hoeft te zijn om aan zijn vader te denken:
de volgende enquête, kijk op
“Vaderdag en soortgelijke dagen is puur voor de 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

Een park om
lief te hebben

EvEnEmEntEntips

- 16 juni | vader(verwen)dag
- 20 t/m 25 juni | Rozenfestijn!
- 6 juli | theaterfestival Cirque de la Lune

www.kasteeltuinen.nl

Nieuwe grasmaaier? Lozeman heeft wat u zoekt
Bij Lozeman Tuinmachines kunt u terecht voor alle soorten maaimachines voor elk soort gazon.
Wij hebben de nieuwste modellen robotmaaiers, loopmaaiers, zitmaaiers en trimmers van
diverse merken. Bezoek onze showroom voor vrijblijvend advies of een demonstratie.

Hortensia

Hydrangea macrophylla.
Div. kleuren. Struik met
meer dan 25 bloemen.
Ø 29 cm. Per stuk

Actie

32.99

24.95

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 24. GELDIG VAN 13-06 T/M 19-06. OP=OP
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 22

Een raadslid dat opstapt moet zijn zetel inleveren
Thijs Lenssen uit Hegelsom maakte onlangs bekend dat hij zijn
lidmaatschap van de SP heeft opgezegd en daarmee ook voor die fractie
uit de raad stapt. Zijn zetel wil hij echter niet opgeven en neemt hij mee
naar D66+GroenLinks. Wettelijk is het mogelijk dat hij zijn zetel meeneemt,
maar is dat wel democratisch? Het is een lastige kwestie, vindt Rick van
Berlo op Facebook: “Lastig te zeggen. Als hij zijn zetel heeft verkregen door
voorkeursstemmen dan hebben de kiezers gekozen voor de man, en niet voor

de partij. Als hij zijn zetel heeft verkregen door zijn positie op de kieslijst,
dan is dat een ander verhaal.” Een ruime meerderheid van de stemmers op
onze poll, 66 procent, vindt dat een raadslid zijn zetel moet inleveren als hij
opstapt. Elly Michiels-Fleuren zegt: “In ons kiessysteem kies je niet alleen voor
een persoon, maar ook direct voor de partij waar hij of zij deel van uitmaakt.
Het zijn immers toch ook de idealen van die partij waarom iemand ervoor
kiest om, in dit geval, voor de SP te kiezen.”

Ik ben bereid meer te betalen
voor behoud afvalsysteem
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Het College van B&W van Horst aan de Maas voorziet een tekort op de
afvalbegroting. Er moeten dus ergens kosten bespaard worden.
Een mogelijkheid zou zijn om de tarieven te verhogen. We hebben in
Horst aan de Maas een voor Nederland uniek systeem, waarbij bijna al het
afval aan huis wordt opgehaald, vaak meerdere keren per week. Met dit
systeem staat Horst aan de Maas in de top drie van afvalinzamelaars én
dient ze als voorbeeld voor andere gemeenten. Om ervoor te zorgen dat we
op dezelfde manier door kunnen gaan, mag het tarief best wat omhoog.

In vergelijking met andere gemeenten betalen we hier sowieso niet veel voor
ons afval.
Aan de andere kant: waarom moet het altijd uit de portemonnee van de
burger komen? Er zijn toch zeker wel andere manieren om dat tekort tegen te
gaan? Het keukenafval wordt nu twee keer in de week opgehaald, misschien
is één keer wel voldoende. Of kunnen de boetes op het dumpen van afval
worden verhoogd. Ik ben bereid meer te betalen voor behoud afvalsysteem.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 23) > De natuur van de Kasteelse Bossen gaat voor > eens 63% oneens 37%

Wah
Laatst had ik een discussie,
meningsverschil of beter
agree-to-diasagree-moment
(is daar een juiste
Nederlandse vertaling voor?)
over het woord ‘wah’. Als in
‘hoije wah’. Mijn gesprekspartner vond het een onbeleefde manier van afscheid
nemen. Ik verdedigde vol
vuur dit stukje historisch
Horster dialect.

Voor zover ik weet is ‘hoije
wah’ iets wat typisch is voorbehouden aan degenen die in
Horst zijn opgegroeid. Ik zeg
bewust niet wonen, want met
zoveel ‘boëte dörpse’ tegenWIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
woordig mag ik nog blij zijn dat
Vanuit onze
in Roggel
laten wijlaten
elkewij
keukenwens
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in Roggel
elke keukenwens
in
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vervulling
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of kiestofvoor
een
geheel
nieuwe
keuken.keuken.
van
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wordt in de winkel. Hoije wah,
Wij adviseren
u graaguover
deover
vele
mogelijkheden....
van
bestaande
keuken
of kiest
voor
een geheel nieuwe keuken.
Wijuw
adviseren
graag
de
vele
mogelijkheden....
✓ Snel
✓ Snel
ik zag er niets verkeerd in. Tot ik
Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden....
✓ Snel
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
me bedacht waar ‘wah’ dan de
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
• INBOUWAPPARATUUR
• NIEUWE
KEUKENS• •AANRECHTBLADEN
KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• AANRECHTBLADEN
Horster vertaling van is.
✓ Betaalbaar
• INBOUWAPPARATUUR • AANRECHTBLADEN
✓ Effectief
Effectief
✓
‘Wah’ kan betekenen ‘hè’. En als
Effectief
✓✓
✓ Effectief
Effectief
✓ Effectief
er iets vervelend kan zijn, is het
✓ Duurzaam
✓ Duurzaam
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Duurzaam
✓✓
Duurzaam
✓
als iemand de hele tijd hè zegt.
Duurzaam
Vrijkenstraat
3 Roggel - 0475-520489
www.acpkeukenrenovaties.nl
www.acpkeukenrenovaties.nl
✓ Duurzaam
Het is, vaak, een stopwoordje.
Voor www.acpkeukenrenovaties.nl
deVoor
actuele
openingstijden
van van
de actuele
openingstijden
advies
Vrijblijvend
✓
advies
Vrijblijvend
✓
onzeVoor
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u kunt
onze uwebsite
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actuele
van
onze
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✓ Vrijblijvend advies Er zijn mensen die het stanbezoeken.
onze
showroom kunt u onze website
bezoeken.
daard naar elke zin zeggen.
bezoeken.
“Dus toen ging ik naar de bakinfo@defoliedokter.nl
•
Telefoon:
06-29316150
•
www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl ker, hè. En daar was dus het
brood in de reclame. Hè. En ik
dacht bij mezelf: hè verdorie,
ik heb niet voldoende plek in de
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
vriezer voor drie volkoren- en
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.
twee rozijnenbroden. Hè.”
Dus ‘hoije wah’ is dan in de
Ingezonden brief
Nederlandse vertaling ‘dag hè’?
Ik durfde acuut het woordje
‘wah’ niet meer in de mond te
nemen. Dat leverde dan weer
vreemde gesprekken op die
Ongeveer vijf jaar geleden was er een bijeenkomst in de kantine van duidelijk. Niet het belang en doel,
dure kantine. Keer op keer wordt als
eindigen met een ‘hoije’,
de hockeyvereniging in Horst. Onderwerp was samenwerking van vermaar alleen de gewenste investerinreden genoemd dat het project van
gevolgd door een verwachtingsenigingen in en rondom de Kasteelse bossen. Grootse plannen.
gen laat hij zien. Bedragen, onzeker en ‘onderop’ komt. Maar bij Afslag10
volle pauze van degene waar ik
soms zo ruim dat je altijd kunt zeggen kom je van boven en dus geeft de
afscheid van nam. De ‘wah’
25.000 euro plus een van 100.000
dat het binnen de ‘begroting’ valt. Een naam al aan dat van ‘onderop’ een
Vanuit een vliegtuig kon je dat
bleef echter achterwege.
euro om aan de ‘software’ te werken.
goed zwembad verplaatsen (investeverzinsel is. Als ‘van onderop’ zo
mooie ‘Klein Papendal’ zien liggen.
Maar wacht eens even, ‘wah’
Wat dat opleverde en gaat opleveren
ring 15 miljoen), exclusief herinrichbelangrijk is, waarom wordt dan niet
Trainingskampen van buitenlandse
betekent ook toch. En dat klinkt
blijft onduidelijk. Pas na anderhalf jaar ting van de achterblijvende ruimte.
de mening van de bevolking, de
verenigingen bij Wittenhorst. Wat
meteen weer een stuk vriendevertelde men de wethouder dat het
Een 50-meter bad? Topzwemmers zijn gebruikers van de sporthal en het
een semi-commerciële mogelijkhelijker. ‘Tot ziens, toch?’ Dat wekt
echte bikkels, die gaan zonder moeite zwembad gevraagd? Niet alleen de
den. De wethouder werd achterlangs knelde als hij besluiten nam voor
een verlangen op om die ander
een half uur in de trein naar
zwemvereniging, maar vooral de
opgedragen voorzitter te worden van ‘van onderop’ en vervolgens een
nog een keer te zien. “Het was
onafhankelijk oordeel moest geven
Eindhoven. Verplaatsen van de sportrecreatieve zwemmers en de scholen
een projectgroep Kasteelse bossen.
gezellig, we zien elkaar snel
hal naar Afslag10? 4 tot 5 miljoen
met hun belang? Of is van ‘onderop’
Natuurlijk volgde hij die opdracht op. over eigen werk. De wethouder liet
weer, toch?” Nou, daar is heleweinig ‘software/samenwerking’ zien. zonder echte noodzaak.
gewoon een smoesje van oud-politici
Hij stopte er veel tijd en geld in van
maal niets mis mee. Wah?
Wel grootse investeringsplannen. Maar Samenwerking door een nieuwe
van bovenaf? Bekijk de spelers.
het ambtelijk apparaat, maar hoe-

VanVan
nieuwe
deurtjes
nieuwe
deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot een complete renovatie

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?

Klein Papendal, Afslag10: van onderop?

veel werd ook na vragen uit de raad
niet duidelijk. Onduidelijkheid troef.
Wel kwam er een subsidie van

dat was ook het achterliggende doel
van dit project. Hoe grotesk en grotendeels onnuttig wordt langzaamaan

sportkantine (6 miljoen) voor de
voetbal- en tennisvereniging?
Samenwerking kan goedkoper, zonder

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

Marieke
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15 VRAGEN

aan
Pien Philipsen

Uitslag
Woensdag 12 juni kregen
alle examenleerlingen de
uitslag van de eindexamens.
Op het moment van schrijven
weet ik nog niks, en heb ik de
afgelopen nachten zowat elke
nacht gedroomd dat ik
geslaagd of gezakt was.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

besefte ik pas wat voor koter ik toen
was. Ik hoefde me nergens druk om
te maken en kon gewoon spelen met
mijn vrienden.
Wat zou je nog willen doen in je
Wat voor reis zou je nog altijd willen leven?
Ik zou nog graag op fietsvakantie wilmaken?
Ik houd eigenlijk helemaal niet zo van len gaan. Op de fiets krijg je heel veel
mee van de omgeving en je kunt ook
op vakantie gaan, natuurlijk is dat
gezellig kletsen. Ik denk dat ik dan
leuk, maar ik kijk altijd heel erg uit
naar Frankrijk en Spanje zou fietsen,
naar het moment dat we weer naar
want daar is de natuur erg mooi.
huis gaan. Ik zou wel nog graag naar
Welke herinnering bezorgt jou
IJsland of Zweden op vakantie gaan.
De natuur is daar heel erg mooi en het kippenvel?
In 2017 ben ik bij het EK vrouwenvoetis er heel erg rustig.
bal geweest. Dat was echt keileuk,
Welke leeftijd zou je altijd willen
ook omdat we heel erg dichtbij het
zijn?
Ik zou graag weer 11 of 12 willen zijn. veld zaten. Toen de speelsters het veld
opkwamen hoorde je het hele stadion
Toen zat ik in groep 8 en dacht ik dat
ik echt al oud en groot was, maar later juichen. Daar krijg ik steeds kippenvel
Pien Phlipsen
15 jaar
America
Dendron College

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

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

van als ik er aan terugdenk.
In welke bestaande film zou je
willen spelen?
Ik denk Michiel de Ruyter. Ik houd heel
erg van Nederlandse films omdat de
acteurs altijd hetzelfde zijn. Het lijkt
me erg leuk om met Frank Lammers
en Barry Atsma te acteren. Ik vind
Michiel de Ruyter ook een heel erg
goeie film omdat het gaat over een
belangrijk gedeelte in de geschiedenis
van Nederland.
Hoe zou je de biografie over jouw
leven noemen?
Ik denk ‘neet geschikt veur mensen
oet Serum’. Ik maak heel veel grapjes over Sevenum en mensen uit
Sevenum willen die waarschijnlijk niet
horen, dus bij voorbaat een waarschuwing. Ik denk dat een biografie over
mijn leven helemaal niet interessant is
om te lezen trouwens.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik zeg heel vaak het woordje snaaien.
Vooral als ik eten bedoel maar ook in
een andere context, bijvoorbeeld als
ik ‘ik pak het wel even’ zeg ik ‘ik snaai
‘t wel even’. Ik weet eigenlijk niet
waarom ik het zeg, ik denk gewoon
omdat het leuk klinkt.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
is een foto van Rowwen Hèze bij
Pinkpop. Ik had een wegwerpcamera
meegenomen. Ik heb ze nog niet
gezien, maar ik denk dat Jack er goed
opstaat.
Wat is je verborgen talent?
Ik kan heel erg hard zingen, maar wel
heel vals. Meestal zing ik het hardst
onder de douche met Marco Borsato,
of ik doe alsof ik meedoe aan The
Voice en knal hele Abba-medleys
eruit.
Wat is je favoriete hobby?
Ik zit al tien jaar bij jong Nederland en
dat vind ik echt heel erg leuk. Ik ben
sinds kort ook leider en dit is eigenlijk
nog leuker, omdat je dan samen met

de kids leuke dingen kunt doen.
Wie is je grootste voorbeeld?
Hij is niet per se een voorbeeld, maar
ik vind René van der Gijp wel een bijzonder persoon. De manier waarop
hij naar dingen kijkt en alles om kan
draaien naar iets om te lachen vind
ik erg leuk. Hij neemt alles en vooral
zichzelf niet te serieus en ik denk dat
mensen dat meer zouden doen, omdat
er heel veel mensen niet echt zelfspot
hebben, maar dit maakt het leven juist
makkelijker.
Waardoor moest je de laatste keer
huilen?
Ik huil heel erg snel bij films, echt
bij elke film die ik zie zit ik te huilen op de bank. Laatst zag ik ‘Alles is
familie’, een film die ik al heel vaak
heb gezien, maar ook deze keer zat
ik weer te huilen. Vooral ook omdat
Martine Bijl in deze film speelt en ze
net is overleden.
Met welke artiest zou je van leven
willen ruilen?
Ik zou eigenlijk geen artiest willen
zijn, omdat je hele leven dan gevolgd
en geplaatst wordt in de media.
Als ik dan zou moeten ruilen zou ik
met Bono of Bruce Springsteen willen ruilen. Dat vind ik de beste artiesten en kunnen ook nog heel erg
goed zingen. Misschien zou ik ook
met Duncan Laurence willen ruilen.
Het Songfestival winnen zou ik heel
erg vet vinden.
Wat ligt er onder jouw bed?
Heel veel stof. Ik moet eigenlijk stofzuigen van mama, maar dit doe ik
altijd maar half.
Als je een topsporter zou zijn, wat
voor sport?
Ik zou graag profvoetbalster willen
zijn. Ik zit helemaal niet op voetbal,
maar ik zou het erg leuk vinden om
samen met Lieke Martens op het veld
te staan. Ook leuk om die hele ontwikkeling mee te maken. Natuurlijk ook
vet om de eerste Europese titel binnen
te halen

Het is gek om te weten dat
als ik deze column terug kan
lezen, ik al weet of ik geslaagd
ben. Er gaat zoveel tijd over zo’n
examens heen. Eerst heb je een
hele periode dat je na de examens toe werkt, dan twee
weken vakantie waarin iedereen alleen maar leert. Dan de
examens zelf en dan moet je
nog weken wachten op de
uitslag. Iedereen zit nu al in een
vakantie-mood of is aan het
werk. Als je nu een herexamen
hebt, moet je ineens weer heel
veel leren. Nachtmerrie voor
iedereen. En dan nog het belletje zelf. ‘s Ochtends om 08.00
uur komt de normering al
online, dus kun je je cijfer min
of meer berekenen. Vervolgens
moeten we nog de hele dag
wachten op de uitslag en worden we pas tussen 16.30 en
17.30 uur gebeld. En als je
geslaagd bent moet je dus dat
hele uur wachten, want je
wordt alleen gebeld als je
gezakt bent. En ondanks dat
sommige toch wel voor 99
procent zeker zullen slagen,
blijft het volgens mij altijd
spannend tot dat je daadwerkelijk zwart op wit hebt dat je
geslaagd bent. En dan krijgen
we over een paar weken
(hopelijk) eindelijk dat papiertje, waar je al die jaren voor
gestreden hebt. Dan hebben
we écht vakantie, en kunnen
we lekker gaan genieten en
ons voorbereiden op dat wat
komen gaat. Een nieuwe studie,
een tussenjaar, een nieuw
avontuur.
Sylke
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Donderdag 13 juni

Gemeentehuis gesloten
Op donderdag 13 juni zijn het gemeentehuis en gemeentewerken gesloten vanwege een
Personeelsdag.
• Aangifte geboorte of overlijden

• Dringende melding gemeentewerken

Op 13 juni kunt u tussen 8.00 en 9.00 uur

Heeft u een dringende melding voor

bellen op 06 - 53 35 59 73 voor geboorte-

gemeentewerken, die niet kan wachten tot

of overlijdensaangifte.

de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het

• Spoedaanvraag paspoort,

storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.

identiteitskaart, rijbewijs
Heeft u op 13 juni met spoed een

Let op: het gaat alleen om dringende

paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

meldingen, waarbij direct gevaar voor de

nodig? Vraag het dinsdag 11 juni voor

omgeving dreigt.

We kunnen niet zonder, maar…
Plastic hoort niet thuis in de natuur!

12.00 uur aan. Dan ligt het woensdag
12 juni vanaf 9.30 uur voor u klaar.

Op 14 juni kunt u weer bij ons terecht.

Zonder na te denken gebruiken we heel veel plastic. Het is handig en sterk, het kost bijna
niets en het is overal verkrijgbaar. Ook wij bieden plastic zakjes aan. Onder andere voor het
opruimen van hondenpoep. Handig, maar best gek als je bedenkt hoeveel er moet gebeuren

Dinsdag 18 juni

voordat de zakjes in de dispenser zitten. Alles gaat in één keer verloren als het zakje in de

Raadsavond

afvalbak gaat.
Als het al in de afvalbak gaat… Veel zakjes

van plastic af. Een eerste stap is daarom

verdwijnen in het groen, in tuinafvalkorven,

het stoppen van het verstrekken van de

in de goot of in de hondentoiletten.

plastic hondenpoepzakjes. Per 1 juli zijn de

Meepraten

Plastic zakjes vergaan niet en daarom moeten

dispensers verwijderd. In plaats daarvan

Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend

deze alsnog verwijderd worden. Wij willen

plaatsen wij extra hondenpoepbakken. Dit zijn

gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden

de hondendrollen het liefst in de afvalbak.

gele afvalbakken. Hiermee verwachten wij de

Op dinsdag 18 juni vergadert de gemeenteraad.

kunnen deelnemen) en een besluitvormend

besluitvormende vergadering staat o.a. het

Dat is het meest hygiënisch. We willen

overlast door hondenpoep in plasticzakjes te

gedeelte. Tijdens de voorbereidende

huisvestingsbeleid arbeidsmigranten en de

zoveel mogelijk van het eenmalig gebruik

voorkomen.

vergadering kunnen inwoners gebruik maken

bibliotheekvisie.

van het burgerpodium (dat mag ook gaan over

Meer informatie over de agendapunten leest u

zaken die niet op de agenda staan). Wilt u

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

gebruik maken van het burgerpodium of het
spreekrecht? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de

Meer informatie

vergadering contact op met de grifﬁer, de heer

De openbare vergadering is in de raadzaal

R. Poels, tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91

van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

De besluitvormende vergadering is gepland
vanaf 20.00 uur. Afhankelijk van het verloop van

Agenda

de voorbereidende vergadering kan dit tijdstip

Tijdens deze raadsavond wordt o.a. het

maximaal een half uur vervroegd worden.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

U kunt de vergadering ook live volgen via

opiniërend besproken. Op de agenda van de

www.horstaandemaas.nl/raad .

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Jaarlijkse inzameling taxussnoeisel

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

America

Horsterdijk 68

Gelderdijk 19

De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door stichting Taxus Taxi is maandag 10 juni

Nusseleinstraat 24

Hombergerweg 72

Saardijk ongenummerd

weer van start gegaan. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie

Lorbaan 17

Meerlo

Centrum Sevenum

van Taxol, het basisbestandsdeel van de chemotherapie.

Griendtsveen

Hoofdstraat 17

Markt 3

Lavendellaan 31

Hogenbos 14

Markt 12

Afspraak inplannen

meeste werkzame stof. De tassen kunnen

Horst

Meterik

Raadhuisstraat 26

De inzameling is maandag 10 juni van start

overigens ook opgehaald worden bij de

Kasteellaan 1a

Speulhofsbaan 24 g

Swolgen

gegaan. Wie wil deelnemen aan deze actie,

Gemeentewerken,Americaanseweg 43

Kerkeveld

Sevenum

Molenstraat 12

kan 24 uur per dag een afspraak voor het

in Horst.

Kronenberg

Venloseweg 17

Krienestraat 1

ophalen inplannen via www.taxustaxi.nl/

Americaanseweg 15

Frankrijkweg 17

Horst aan de Maas

afspraak. Het heeft de voorkeur dat u een

Meer informatie

Schorfvenweg 3

Ulfterhoek 25 b

Doortrekken Greenport

afspraak laat inplannen zo kort mogelijk

Meer informatie over het inzamelen van

Lottum

Heerstraat 11

nadat u uw taxushaag heeft gesnoeid.

snoeisel en de stichting Taxus Taxi via

De taxustwijgjes bevatten dan nog de

www.taxustaxi.nl of Facebook.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Bikeway

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

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

Vragen inzake besteding gelden voor Jeugdzorg
In het najaar van 2018 is onderzoek gedaan naar de tekorten op het
jeugdzorgbudget van gemeenten. Op grond van dat onderzoek heeft het
kabinet besloten extra gelden ter beschikking te stellen aan gemeenten
die daarmee in staat gesteld worden belangrijke en noodzakelijke
veranderingen op gang te brengen en voldoende passende hulp te
kunnen blijven bieden.
In een brief vraagt de SP aan
B&W of die gelden al ter beschikking
zijn gesteld en of B&W bereid is die
gelden te gebruiken om de wachtlijsten in de jeugdzorg terug te
dringen. Verder geeft de SP aan dat
het, gezien de tekorten, van belang

is te bekijken of er op een efficiënte
manier omgegaan wordt met de
beschikbare middelen. Een recent
artikel ‘Leven van leesproblemen:
welkom in de dyslexie-industrie’
beschrijft dat met behulp van agressieve marketing miljoenen aan winst

worden geboekt met de behandeling
van dyslexie. Commerciële dyslexiebureaus doen goede zaken met het
diagnosticeren en behandelen van
lees- en spellingproblemen terwijl
wetenschappers de noodklok luiden:
‘Het aantal diagnoses dyslexie kan
fors omlaag’. Volgens de wetenschappelijke consensus komt dyslexie bij
slechts 3,6 procent van de kinderen
voor, maar heeft inmiddels in
Nederland 8 procent van de leerlingen
aan het eind van de basisschool een
dyslexieverklaring. De Onderwijs

inspectie stelt in een rapport van april
2019: ‘Dyslexieverklaringen komen
meer voor op scholen met leerlingen
uit welvarende milieus die Nederlands
spreken, dan op scholen met leerlingen uit minder welvarende milieus en
die Nederlands niet als moedertaal
hebben’. Ondertussen lijkt de beste
oplossing voor kinderen met zwakke
lees- en spellingprestaties vooral te
zijn: bied ze meer gestructureerd
onderwijs aan.
De SP vraagt naar aanleiding van
het artikel van Follow the Money in

hoeveel gevallen de gemeente een
uitkering heeft gedaan in verband
met de diagnose dyslexie en aan
welke instelling(en). En de SP vraagt
verder of B&W bereid zijn om naar
aanleiding van de informatie in dit
artikel onderzoek te doen betreffende de noodzaak en de effectiviteit van de bestede gelden in deze,
met betrekking tot de situatie in
Horst aan de Maas.
Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

Geluk is geloof in de toekomst
Geluk heeft te maken met geloof in de toekomst. Deze quote heb ik
niet zelf bedacht, maar is wel heel toepasselijk voor datgene wat er in de
samenleving speelt. We leven in één van de welvarendste landen ter
wereld. Toch zijn sommige mensen niet gelukkig door gebrek aan geloof
in de toekomst.
Ook in onze gemeente Horst aan
de Maas komt het regelmatig voor
dat mensen negatieve kritiek hebben
op verschillende ontwikkelingen.
Dit is niet goed, dat is niet goed en

het is vooral de schuld van die ander.
Als we niet opletten dan praten we
elkaar nog de put in. En aan wie
hebben we dat dan te danken?
Kijk eens in de spiegel.

De toekomst maken we zelf.
Niet door naar elkaar te wijzen, maar
door samen de schouders eronder te
zetten. Diegene die hulp nodig heeft
een helpende hand toe te reiken, niet
vanuit eigenbelang. Maar realiserend
dat wanneer het goed gaat met de
samenleving van Horst aan de Maas,
het ook goed gaat met de mensen die
je dierbaar zijn. Wat is namelijk geluk
als je dit niet kunt delen met anderen?

Dit heeft mij enkele jaren terug
doen besluiten om lid te worden van
de VVD en politiek actief te worden.
Ik geloof namelijk in de toekomst van
Horst aan de Maas en draag graag
mijn steentje bij om samen met u
gelukkig te kunnen zijn en te genieten
van al het moois dat het leven heeft te
bieden. We gaan het Gewoon Doen.
Jeroen Achten,
VVD Horst aan de Maas

Je huis duurzaam verbouwen
Wij zijn ons huis aan het verbouwen. Je huis verbouwen kan op
allerlei manieren. Eén van de trends van de laatste jaren is om dat op
een duurzame manier te doen. Duurzaam verbouwen kan je op allerlei
manier opvatten. Maar wat is duurzaam? Het is best lastig om te bepalen
wat nu echt duurzaam verbouwen is.
Op internet kun je van alles
vinden over duurzaam verbouwen.
Wat zijn nu de beste stappen die je
kan nemen om je huis op een
gezonde manier aan te pakken?

Wij hebben het volgende gedaan:
we hebben het gespreid over een
aantal jaren. Drie jaar geleden hebben
we zonnepanelen geplaatst.
Ondertussen ook alle lampen vervan-

gen door ledlampen. Nu verbouwen
we ons huis, met een aanbouw voor
de keuken. Alles elektrisch en koken
met de maximaal mogelijke isolatie,
iets wat een vereiste was bij de
vergunningverlening van onze
gemeente. Helaas is helemaal van het
gas af nu nog te kostbaar, maar over
vijf jaar gasloos zijn zou mooi zijn.
Wat we ook gaan doen, is meer glas
aan de zuidzijde, met ramen tot aan de

years

vloer. Dit geeft vooral veel licht in de
herfst en winter. Met de rolluiken naar
beneden blijft het warm in de winter
en koel in de zomer. In plaats van een
dichte terrasoverkapping hebben we
een groene overkapping met druivenplanten die hier al meer dan veertig
jaar staan. Ook weer veel licht in herfst
en winter en in de lente en zomer
geen directe zon in de woning.
Inmiddels ligt er een stuk bij de

gemeenteraad over de ‘Verordening
Stimuleringsmaatregelen woningverduurzaming Horst aan de Maas’,
waarbij u vanuit of via de gemeente
advies kunt krijgen voor het verduurzamen van uw eigen koopwoning.
Dit met voor u zo laag mogelijke
advieskosten. Een goed plan, ondersteund door D66+GroenLinks.
Bert Vrieling,
D66+GroenLinks

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

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl
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Wil van der Coelen nieuwe
koning De Schutroe

sport 13

Kwaliteit heeft een naam

Door: handboogschietvereniging De Schutroe
Handboogschietvereniging De Schutroe uit Horst hield zaterdag 8 juni het jaarlijkse koningsschieten. Na een
spannend toernooi, waar leden van De Schutroe de strijd met elkaar aangingen, mocht Wil van der Coelen zichzelf de nieuwe koning van De Schutroe noemen.

16 juni Vaderdag
verras hem met verse asperges!
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

Voor onze eigen organisatie in Horst zoeken we een fulltime:

Accountmanager
personeelsbemiddeling
veehouderij
Na de loting startten de schutters
om 10.00 uur met de eerste pijlen.
De spanning begon pas echt te stijgen
na de pauze. De vraag was wie van de
schutters bij de beste acht hoorden en

dus mee mochten strijden om de titel
‘koning’ en ‘ridder’.
De uitslag werd tijdens de feestavond bekendgemaakt. Wil van der
Coelen was de winnaar en daarmee

de koning 2019 van de Schutroe.
De titel ‘ridder’ van de Schutroe ging
naar Nick Koenen, die tweede werd
en Thea Jacobs eindigde op de derde
plaats.

Horster tennistoernooi
Het tennistoernooi door de Horster Tennis Club wordt dit jaar georganiseerd van maandag 24 tot en met
zondag 30 juni. Het evenement vindt plaats op het tennispark aan de Kasteellaan in Horst.
Er wordt gespeeld op de acht
Smash-Court banen die allemaal
verlicht zijn, waardoor het uitlopen van
de planning meestal beperkt blijft.
Voor de deelnemers en bezoekers

worden hapjes geserveerd. Aan het
eind van het toernooi wordt er een
tombola gehouden met verschillende
prijzen. Dit jaar worden alle categorieën ‘open’ aangeboden. Dit betekent

dat men ongeacht de leeftijd mee kan
doen. Inschrijven in de categorieën
vanaf 3 tot en met 8 in enkel,
gemengd dubbel en dames- en heren
dubbel kan via www.toernooi.nl

Servicegericht en commercieel bemiddelen van banen in de veehouderij stelt speciale eisen aan jouw persoon en kwaliteiten.
Heb jij het in je?
AB Werkt is uitzend-, detacherings-, payroll-bureau én HRadviseur voor Zuid-Nederland. Wij helpen mensen aan werk. En
werkgevers aan mensen. Wij zijn gespecialiseerd in agro, groenvoorziening, food, industrie en logistiek.
Functieprofiel
Je werkt aan het onderhouden en uitbreiden van je klantenkring in
de varkens- en pluimveehouderij in de regio Noord-Limburg.
Je adviseert klanten over de passende inzet van personeel en
concreet maak je de juiste match tussen medewerker en opdrachtgever. Door je brede kennis van de branche en je uitstekende
netwerk slaag je er in oplossingen te vinden voor soms verrassende en urgente problemen. Dit alles in samenwerking met een
accountteam vanuit ons kantoor in Horst.

Solliciteer direct!

Enthousiast geworden? Verras ons dan met je sollicitatie
via rbaeten@ab-werkt.nl, o.v.v. ‘accountmanager veehouderij Horst’. Meer informatie? Kijk op ab-werkt.nl/
accountmanagerHorst. Recruiter Remy is ook
telefonisch te bereiken: 06 - 55 16 46 13

Korfballers Oxalis D2 kampioen
De Pupillen D2 van korfbalvereniging SV Oxalis uit Hegelsom zijn dit seizoen veldkampioen
geworden. Ze wonnen de laatste wedstrijd met 2-3 van Oranje Wit uit Leunen en haalden daarmee
de meeste punten binnen, wat hen de kampioenstitel oplevert.

Wat pakken we vandaag aan?

AB Werkt Horst
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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GFC’33 in finale om
promotie naar derde klasse

Mart Arts clubkampioen Jeu de Boules
Club Horst

Door: Voetbalvereniging GFC’33
Door een zwaar bevochten 2-1 overwinning in Siebengewald tegen Stormvogels’28 blijft GFC’33 uit
Grubbenvorst in de strijd om promotie naar de derde klasse.

Door: Jeu de Boules Club Horst
De clubkampioenschappen van Jeu de Boules Club Horst werden
gehouden op dinsdag 4 juni. Dertig deelnemers meldden zich voor de
vier wedstrijden die op deze dag gespeeld moesten worden.

Trainer René Peters beschikte
eindelijk weer over een vrijwel fitte
selectie. Alleen spits Thei Breukers
ontbrak op het wedstrijdformulier.
In het hart van de verdediging werd
na enkele weken blessureleed weer
een beroep gedaan op Joost Relouw.
Ook Wouter Peeters voegde zich na
een half jaar afwezigheid weer bij
de selectie. Hij startte op de reservebank, die met zeven mogelijke wissels rijkelijk was gevuld. Na een fase
van aftasten in de eerste helft, nam
GFC’33 het initiatief. Eerst raakte
Willem van den Aarsen na een prima
aanval de buitenkant van de paal,
maar na een half uur vond hij wel
het net: 0-1. GFC’33 probeerde door

te drukken en spits Jasper van der
Weegen schoot net over de lat. Vlak
voor rust verslapte de aandacht van
de Grubbenvorstenaren en plotseling
werd Stormvogels sterker. In de 44e
minuut greep de GFC-verdediging niet
goed in en kopte spits Tijn Fransman
de ploeg uit Siebengewald op gelijke
hoogte. Een domper voor de ploeg uit
Grubbenvorst die vrijwel de gehele
eerste helft had gedomineerd.
Na rust oogden beide ploegen
vermoeid en het spel werd er niet
beter op. GFC’33 had nog de beste
kansen, maar gescoord werd er niet.
Na negentig minuten vond de scheidsrechter het welletjes en floot hij voor
het einde van de reguliere speeltijd.

Omdat er een winnaar moest komen,
kregen de beide ploegen er nog een
half uur verlenging bij. Na vijf minuten
in de tweede verlenging kreeg GFC’33
een vrije trap op twintig meter van het
doel. Aanvoerder en routinier Wouter
van Denzen eiste de bal voor zich op
en schoot hem vervolgens snoeihard
langs de muur in het doel: 1-2. Vlak
voor het eindsignaal kreeg Wouter
Peters nog een terechte rode kaart na
een onbesuisde tackel. Na vier minuten blessuretijd floot de scheidsrechter
dan toch voor het einde van de wedstrijd. GFC’33 mag zich opmaken voor
de finalestrijd op 17 juni om promotie
op een nog nader te bepalen locatie.

Korfbal

Oxalis wint van Rietvogels
Door: korfbalclub Oxalis
Korfbalclub Oxalis reisde op zondag 2 juni af naar Riethoven, om tegen Rietvogels 1 te spelen. De vorige keer
dat ze elkaar tegenkwamen, had Oxalis de punten thuis kunnen houden dankzij een mooie overwinning. Dit was
op deze zondag opnieuw het plan en dat lukte met 9-12.

Met prachtig weer ging men van
start en er werd direct fel gestreden
voor de overwinning.
Na drie ronden waren er nog
vier deelnemers die kampioen

konden worden. Na de zeer spannende laatste ronde kwam Mart
Arts als winnaar uit de bus, gevolgd
door Nelly Vousten en derde Bert
Seuren.

EN % NG
G
0 I
TINEL 5 FDEL
R
A
KO T WHOEN
TO SC

aan de kant van Rietvogels, maar
gelukkig wisten de dames van Oxalis
rustig verder te spelen. Toch bleef het
qua score gelijk opgaan, waardoor de
dames uit Horst aan de Maas met een
magere voorsprong van 4-5 de rust in
gingen. Trainer/coach Jan Wielink gaf
in de rust aan dat Oxalis aanvallend
de juiste kansen moest blijven zoeken en dat het verdedigend belangrijk was om goed alert te blijven.
In de tweede helft wist Oxalis snel de

score te openen en kwam ze op een
voorsprong van 4-6. Oxalis wist deze
voorsprong steeds te behouden in de
tweede helft, ondanks dat Rietvogels
telkens dichtbij kwam. In de hitte wisten de dames van Oxalis goed door te
vechten en de overwinning te pakken. Ze wonnen met 9-12. De laatste
competitiewedstrijd van dit korfbalseizoen speelt Oxalis 1 op zondag 16 juni
tegen MKV 1 om 12.00 uur op sportpark Wienus in Hegelsom.

DE

3 halen 2 betalen*

*tenzij anders aangegeven

OP

In het begin van de eerste helft
werden er goede kansen gecreëerd
en goed naar de kansen gezocht.
De verdediging wist het prima onder
controle te houden en zo bleef het
lange tijd 0-0. Na een kwartier spelen
wist Oxalis de korf te vinden en had
ze een voorsprong te pakken. Echter
wist Rietvogels snel de aansluiting te
vinden en twee minuten laten was
het al weer gelijk. Er ontstond gedurende de eerste helft wat frustratie

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

Oxalis F1 en F2 veldkampioen
De Pupillen F1 en F2 van korfbalvereniging SV Oxalis uit Hegelsom zijn zaterdag 1 juni veldkampioen geworden. De dames van F1 wonnen met 16-6 van Swift uit Velden en de F2 won met 11-5 van
Oranje Wit uit Leunen. Daarna mochten beide teams op de platte kar door Hegelsom om het kampioenschap te vieren.
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Horst
aan de
Maas

Dirk Bovee

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering Dirk Bovee (38) uit Horst
en inmiddels wonend in Pattaya, Thailand.

Optreden Amicanto
in kerk Grubbenvorst
Het koor Amicanto luistert zaterdag 15 juni de heilige mis van 19.00
uur in de parochiekerk in Grubbenvorst op.
Het gemengd koor heeft leden
in de leeftijd van 35 tot 64 jaar.
Deze leden komen uit HeeswijkDinther en omstreken. Het koor heeft
een breed repertoire van kerkelijke tot
moderne muziek, van rustige tot up
tempo nummers. Een keer per maand
zingt het koor in de St. Servatiuskerk
in Dinther of in de St. Willlibrorduskerk
in Heeswijk. Buiten het zingen in de
kerk, treedt het koor ook bij allerlei
gelegenheden buiten de deur op en

hebben ze een bijdrage geleverd aan
de Dickensdag in Drunen. Amicanto is
voortgekomen uit het vroegere
jongerenkoor dat ophield te bestaan,
waarna enkele leden het voortouw
genomen hebben om een nieuw koor
op te richten, wat inmiddels alweer
33 jaar bestaat. Ze hebben dan ook
diverse mensen die al langer dan
25 jaar lid zijn. Het koor staat onder
leiding van dirigent Ludwig Attevelt
en pianiste Coby Wagemans.

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

Malse kogelbiefstuk
3 stuks € 8,45

geldig t/m
zaterdag 15 juni 2019

VLEESWARENKOOPJE

Mosterdrollade 100 gram € 1,55

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Dirk groeide als middelste kind op in een gezin met
drie kinderen, hij heeft een oudere zus Loes en een jonger zusje Marieke. “Mijn vader, Leo, komt uit Velden en
mijn moeder, Diny, is een Siebengewaldse. Ik ging net
als mijn zussen naar basisschool de Doolgaard. Toen ik
een jaar of 6 was verhuisden we van de Nieuwstraat
naar de Loevestraat, waar mijn vader en moeder nu nog
steeds wonen. Ons gezin is altijd betrokken geweest
in het sociale leven in Horst. Ik heb lang gevoetbald en
getennist en heb verschillende jaren meegewerkt en
evenementen georganiseerd als vrijwilliger in de OJC
Niks. Ook mijn zussen en ouders waren lid en vrijwilligers bij verschillende verenigingen.” Na de basisschool
volgde Dirk de havo en daarna besloot hij te gaan reizen. Na eerst geld verdiend te hebben, vertrok hij naar
Australië waar hij acht maanden verbleef. “Hierna was
de reislust wat getemperd en was ik vooral bezig met
vrienden, familie, studie of werken. Ik werd ook actiever in muziek en zat in verschillende lokale bands zoals
Boys from the County Hell, Delicate Fury, Dikke mik,
I am a Doctor en No man’s Valley.” Maar studeren bleek
toch niet echt iets voor hem te zijn. Nadat hij een relatie
kreeg met de uit Venray afkomstige Wendy, inmiddels
zijn echtgenote, begon het weer te kriebelen. Ze reisden
voor een langere periode door Azië en besloten op een
gegeven moment werk en appartement op te zeggen en
naar Thailand te vertrekken om daar aan de slag te gaan
als docent Engels. “We hadden geen idee van hoe of
wat, maar we zouden het wel zien. De eerste ervaringen
waren leuk, maar op toekomstgebied uitzichtloos, dus
we zochten verder. Tot we de, voor ons toentertijd, ideale school vonden in Rayong.” Daar werkten ze ongeveer
zes jaar op een school en woonden in een groot appartement aan zee. Ook wisten ze er een leuke sociale kring
op te bouwen. “Zelfs met enkele andere Horstenaren
erbij, namelijk Roel Jacobs en Joep van Horck. Met Joep
speel ik ook in de band The Riffs waarmee we regelmatig optreden in de regio.”
Afgelopen augustus rondde Wendy de Pabo af en
Dirk hoopt in juni klaar te zijn. “Beiden kunnen we nu
aan de slag aan een prestigieuze internationale school.

In oktober zijn we alweer zeven jaar in Thailand en voorlopig zijn we van plan om hier te blijven. Deze nieuwe
school is een grote, spannende stap voorwaarts, zowel
professioneel als financieel, en we zijn erg enthousiast
over de vele mogelijkheden die dit avontuur ons kan
gaan brengen. We zijn voor deze job verhuisd naar een
rustige wijk buiten Pattaya. Dit is een bruisende stad
met goede restaurants en winkels. Het staat, ook niet
geheel onterecht, bekend als een ‘Sin City’ want het is
ook een van de steden in Zuidoost-Azië die teren op het
sekstoerisme vanuit het buitenland. Dit is een onderdeel
van het leven in Thailand waar je je echt bij moet neerleggen en ook een soort van schild voor moet creëren.”
Naast werken en erop uit gaan met vrienden, reist het
stel ook nog veel. “In Thailand hebben we veel vakanties (veertien tot zestien weken per jaar) en we maken
daar flink gebruik van door te reizen in de regio en daarbuiten. Een favoriete bestemming is Koh Chang, een
mooi eiland in het oosten waar we veel mensen kennen. Hier is het dan ook leuk om met de kerstdagen en
Nieuwjaar te verblijven bij kennissen en vrienden, een
soort van ‘substitute familie’ voor de feestdagen.” Maar
Nederland wordt ook niet vergeten en elk jaar bezocht.
“Wat ik het meeste mis aan Horst zijn mijn familie en
vrienden. Tijdens bezoek aan Nederland proberen we
zoveel mogelijk leuke dingen met familie te doen.
Wat ook leuk is, is dat onze Thaise vakantie vaak samenvalt met Prilpop in Sevenum en de meikermis en ik dan
dus veel bekenden tegen het lijf loop. Dit jaar, toen ik
in Nederland was, hebben we kunnen regelen dat we
met de vaste vriendengroep een lang weekend naar
Schotland gingen. Dat zijn leuke extraatjes tijdens zo’n
kort bezoekje aan Horst.”
“Na bijna zeven jaar is Thailand echt ons thuis.
Thailand is groot en er zijn nog heel erg mooie plekken
die we moeten bezoeken. De Thai zijn leuke, hartelijke
mensen. Het weer is altijd goed (zelfs als het niet goed
is) en we genieten enorm van de vrijheid de we hier
hebben. Ik voorspel dat we, zeker met de nieuwe banen
en uitdagingen in het verschiet, dit nog langs als ons
thuis zullen blijven zien.”

www.coppens.keurslager.nl

Gezocht te Panningen:

Magazijnmedewerker

m/v

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

WWW.CTCN L .N L
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Kunstenaarsplatform Zeen

Door Minke van de Zande

Kunstroute door
Horst aan de Maas

Lezing Japanse
prenten Kantfabriek

Kunstenaarsplatforma Zeen organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 juni een kunst- en atelierroute door Horst
aan de Maas. Onder de noemer Weg van Kunst kan iedereen kennismaken met dertien kunstenaars en hun werk.
Horst aan de Maas kent een groot
aantal professionele kunstenaars.
Zij zijn actief op tal van terreinen zoals
schilderen, tekenen, schrijven, fotografie, muziek en video. Verspreid
over de hele gemeente laten de
dertien deelnemers op zaterdag 22 en
zondag 23 juni tussen 11.00 en 17.00
uur zien wat ze in hun mars hebben.
En wel bij hen thuis, op hun eigen
werkplek, in hun eigen atelier.
Ze tonen hun werk, maar vertellen
desgewenst ook meer over hun
inspiratiebronnen, de totstandkoming

van hun werk en nog veel meer.
Deelnemers aan Weg van Kunst zijn
Sanne Aben (Horst), Safia Boulghalgh
(Melderslo), Guus van Enckevort
(Evertsoord), Jeu van Helden
(Hegelsom), Floor Hermans (Meerlo),
Marian Litjens (Horst), Erwin
Michielsen (Horst), Wim Moorman
(Meterik), Hay Reijnders
(Broekhuizenvorst), Helmie van de
Riet (Hegelsom), Piet Siebers (Oirlo),
Frank Schijven (Melderslo) en Ine
Schriever (Horst). Alle dertien zijn lid
van kunstenaarsplatform Zeen, dat

Tandartsenpraktijk Deckers

deze kunst- en atelierroute organiseert. De elf locaties waarop de
deelnemers hun werk tonen, zijn door
een route met elkaar verbonden.
Die is te bekijken op de website van
Zeen www.zeen.online, maar ook in
het programmaboekje van Weg van
Kunst dat op 22 en 23 juni gratis
verkrijgbaar is bij de deelnemers.
Naast informatie over de deelnemers
bevat dit ook een stempelkaart,
waarmee kans wordt gemaakt op een
kunstwerk van een van de deelnemende kunstenaars.

Praktijk voor algemene
tandheelkunde en mondzorg.

U kunt bij ons terecht voor gebitsonderzoek, tandvleesonderzoek, röntgenonderzoek, gebitsreiniging,
het maken van vullingen, kronen en protheses, het trekken van tanden en kiezen en voor
ART│Atraumatic Restorative Treatment
De KUNST│vullen zonder boren
Wij│staan open voor
nieuwe inschrijvingen

Een nieuwe manier van behandelen.
Geschikt voor kinderen tot 7 jaar en ouderen vanaf 77 jaar.
Sondertseveld 2, 5975 TP Sevenum,
T 077-4673314, E info@ ptmd-sevenum.nl

In Museum de Kantfabriek in Horst vindt op zaterdag 6 juli een
lezing plaats over Japanse prenten. De lezing wordt gegeven door
Minke van de Zande en start om 14.00 uur.
Minke van de Zande is textielkunstenaar en heeft zich gespecialiseerd in textiele vertaling van
oude Japanse prenten. Zij exposeert in de expositie ‘Technieken
om stoffen te bewerken en verwerken’ in Museum de Kantfabriek die
te zien is tot en met 25 augustus.
Haar Japanse prenten bestaan uit
een mix van zijde stoffen en vele
handwerktechnieken zoals breien,
weven, Japans borduurwerk, goud
borduren, naaldkant, macramé,
kumihimo en verschillende bor-

Doop roos

Potrozenshow in
Lottum
De ‘koningin van de bloemen’, de roos, staat van woensdag 19
tot en met zondag 23 juni in de spotlights tijdens de Potrozenshow.
Deze vindt plaats bij de Rozenhof in Lottum. Er is een rozenverkiezing,
een rozenshow, er wordt een speciale roos gedoopt en er is livemuziek.
Om de bloeimaand van de roos
te vieren, werkt Rozenhof Lottum
samen met Kasteeltuinen Arcen.
In juni vinden daarom op beide
locaties evenementen plaats waarbij
de roos centraal staat. In Lottum is
dit de Potrozenshow.

Verkiezing beste roos

MAAK VOOR
5 JULI EEN
AFSPRAAK EN
UW
AUTO GAAT G
RATIS
DOOR ONZE
WASSTRAAT!

IS UW AUTO
KLAAR VOOR DE
ZOMERVAKANTIE?
Neem nu contact op met Munckhof Techniek voor een zomercheck
van uw auto. Voor slechts € 25 controleren we uw auto op:

VLOEISTOFFEN
BANDEN

VERLICHTING
TECHNISCHE STAAT

Maak nu een afspraak via 077-3978810 of techniek@munckhof.nl

duursteken. Voor het toepassen
van de steken en aanbrengen van
variaties op de originele prenten
wil ze zoveel mogelijk aansluiten bij de esthetiek en kleur van
het origineel. Naast de lezing van
Minke vertelt Daan Kok,
conservator Japan en Korea van
het Volkenkundig Museum in
Leiden, over Japan en het bijzondere van Japanse houtdrukprenten uit de eerste helft van de
19de eeuw. Aanmelden via
info@museumdekantfabriek.nl

Ook dit jaar is er de verkiezing
tot Beste Tuinroos, Beste Stamroos of
Beste Tafelroos. Potrozen van kwekers, tuincentra en veredelaars worden door een vakjury, studenten en
leden van rozenverenigingen beoordeeld. Bezoekers kunnen ook hun
favoriet kiezen. Verder is er aandacht
voor ‘De mooiste rozenshow’, waar-

bij deelnemers aan de verkiezing
een eigen creatie maken.
Daarnaast wordt dit jaar een roos
gedoopt. De ‘Rosa Green Connection
Sweet 16’ van de Belgische rozenveredelaar Martin Vissers wordt door
rozenkoningin Mieke en burgemeester Ryan Palmen van gemeente
Horst aan de Maas officieel gedoopt.
Daarna wordt deze aangeboden aan de zestien kernen van de
gemeente en aan de besturen van
800 Jaar Horst aan de Maas en Green
Connection. Diverse zangkoren en de
Koninklijke Harmonie Lottum zorgen tijdens de Potrozenshow voor
muziek. Rozenhof Lottum is dagelijks
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Syrische, Eritrese en
Nederlandse cultuur

Ontmoetingsfeest
in Melderslo
Onder de noemer ‘beter samen leven’ organiseert een aantal
Syrische en Eritrese inwoners uit Horst op zondag 30 juni een ontmoetingsfeest voor iedereen uit Horst aan de Maas. Dit feest vindt plaats in
MFC De Zwingel in Melderslo en duurt van 14.00 tot 19.00 uur.
Het doel van deze dag is om
mensen elkaar te laten ontmoeten
en kennis te laten maken met
elkaars culturen. Tijdens deze dag
kunnen bezoekers door middel van
zang, dans en eten meer te weten
komen over de Syrische, Eritrese en
Nederlandse cultuur. Ook wordt de
film Thuisland vertoond. In deze
film laat filmmaker Ruud Lenssen

zien hoe een Syrisch gezin zich
voorzichtig probeert aan te passen
met alle moeilijke én mooie
momenten die hierbij horen.
Aanmelden voor deze dag kan via
feestHorst@gmail.com of via
077 397 85 00. Deze activiteit wordt
georganiseerd in samenwerking
met Goed Samenleven, Wonen
Limburg en Synthese.
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Vliegshow met historische
modellen
In samenwerking met stichting PHantasy in Blue organiseert modelvliegclub Apollo ’68 uit Horst op zondag
23 juni een open dag in Horst. De club raakte geïnspireerd door Horst aan de Maas 800 jaar en verzorgt een open
dag in het teken van de historie van de luchtvaart.

Leven van de honingbij

Kindermiddag
bij ‘t Zoemhukske
In ‘t Zoemhukske in Horst is op woensdag 19 juni een doe-middag
voor kinderen van de basisschool. Van 14.00 tot 16.00 uur zijn zij samen
met hun (groot)ouders welkom.
Kinderen worden deze middag
wegwijs gemaakt in het leven van
de honingbij. Er komen vragen aan
bod als waar wonen bijen, wat eten
ze, wat doen ze de hele dag en wie
is de baas in hun huis? Er kunnen
kaarsen worden gerold en er kan
worden geknutseld. Daarnaast wordt

In die 800 jaar Horster historie
hebben niet alleen vervoersmiddelen
als de kar en de auto zich ontwikkeld,
maar nam ook de luchtvaart grote
sprongen. Apollo brengt in samenwerking met stichting PHantasy in Blue de
luchtvaartgeschiedenis zo volledig
mogelijk in beeld tijdens een open
dag. Er vliegen schaalmodellen van de
allereerste vliegtuigen tot het
moderne jet-tijdperk.
Ondanks dat diverse enthousiastelingen al eerder bezig waren met
het idee te vliegen, verschenen de
eerste ‘echte’ vliegtuigen rond 1900.
Het oudste model op de vliegshow

van Apollo is een Fokker Spin uit 1910.
Daarna volgen de modellen de historie: van de Fokker M8 die net voor de
Eerste Wereldoorlog zijn intrede deed
tot Zero’s, Corsairs en de Curtis Wright
uit de Tweede Wereldoorlog en de
moderne jets zoals de F15 Eagle en de
Hawk.
Stichting PHantasy in Blue wil de
historie van de Nederlandse luchtvaart
levend houden en aan het publiek
presenteren. Het programma wordt
verder aangevuld door (semi-)schaalvliegtuigen van leden van modelvliegclub Apollo ’68. Er zijn onder andere
een model van een van de eerste pas-

sagiersvliegtuigen uit 1935, het transportvliegtuig Hercules in verschillende
schalen en aandrijvingstechnieken,
een traumahelikopter, een militair verkenningstoestel uit 1938 en de PC-21
turboproptoestellen die pas in 2002
geïntroduceerd zijn te zien. Publiek
mag onder begeleiding van leden van
de club dichtbij foto’s maken van de
modellen. De demonstraties beginnen
om 11.00 uur. De show duurt tot 18.00
uur. Wie wil kan met een flightsimulator zelf oefenen hoe het is om te vliegen. Toegang en parkeren zijn gratis.
Kijk voor meer informatie op www.
mvc-apollo68.nl of www.phblue.nl

Golde Aspergestaeker
voor Jacques Geurts
De Golde Aspergestaeker is zondag 9 juni uitgereikt aan Jacques Geurts tijdens de Aspergefeesten in
Grubbenvorst.

de tuin bezocht om bijen, hommels
of andere insecten te gaan zoeken
op de bloemen, die buiten bloeien.
In de demonstratiekast kunnen de
kinderen, achter glas, op zoek gaan
naar de bijenkoningin. Aanmelden
voor deze middag kan via zoemhukske@zoemhukske.nl

Op zoek naar
een leuke baan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Machine Operator glastuinbouw (fulltime)
Grubbenvorst | Vac. Nr. P033238

Bij een tomatenkwekerij ben je verantwoordelijk voor het draaiende
houden van de sorteermachine. Hieronder valt o.a. het instellen van
de machine, voorkomen van storingen en kwaliteitscontrole.

Medewerker zeugenhouderij (parttime en fulltime)
Venray | Vac. Nr. P033009 en P032833

Je bent de kracht waar eigenaren op kunnen bouwen. Verzorging,
controle, spenen, enten, etc. Het betreft een structurele baan voor de
lange termijn.

Oogstmedewerker bloemenkwekerij (parttime)
Veulen | Vac. Nr. P032919

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het oogsten van o.a.
rozen en hortensias. Een structurele parttime baan, voor ca. 5
doordeweekse ochtenden.

Allround medewerker preiteeltbedrijf (fulltime)
Maasbree | Vac. Nr. P029088

Je houdt je bezig met alle voorkomende (allround) werkzaamheden binnen de preiteelt van een familiebedrijf. Een structurele
baan met dagdiensten.

Interesse? Contact Sabrina en Anouk
via horst@ab-werkt.nl of 06-55415170

Al sinds 1997 wordt ieder jaar,
tijdens de Aspergefeesten, een
persoon uit het dorp gehuldigd met
de Golde Aspergestaeker. Jacques is
zeer actief en betrokken binnen zijn
dorp. “Zijn kennis van cijfers is groot
en daar hebben al vele stichtingen en
verenigingen in de loop der jaren
gebruik van mogen maken”, geeft de
organisatie aan. Zo was hij financieel
expert bij evenementen als het BCL

treffen 2007, het OLS 2010, het LVK
2014, Limburg Requiem en het Witte
Dame Festival.
Als penningmeester is hij betrokken bij Grubbenvorst Online, de
Jagersvereniging St. Hubertus en
Stichting Mededelingen, waar hij ook
voorzitter van is. “Ook als hij niet
direct betrokken is bij een vereniging
of stichting, treedt hij regelmatig op
als klankbord. Bovendien kunnen ook

vele ondernemers en particulieren
daarvoor bij Jacques terecht.
Ten slotte is Geurts lid of mede-initiator van vele evenementen en werkgroepen, onder andere de Vrinde van
Gewoen Grubbevors, wandelvierdaagse De-4, ‘t Plein Aope boulestoernooi, de werkgroep station
Grubbenvorst en de denktank
van harmonie St. Joseph en
St. Caldenbroich.

INLOOPDAG

Loop woensdag 19 juni tussen 10.00 – 16.00 uur
eens binnen bij ons kantoor…

AB Werkt Horst
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst
077 - 39 808 83 | ab-werkt.nl
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Agenda t/m 20 juni 2019
do
13
06
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14
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Gezondheidscafé

Optreden Amicanto
tijdens heilige mis

Schravenwandeling via Schuitewater naar Broekhuizenvorst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: koor Amicanto
Locatie: parochiekerk Grubbenvorst

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Mgr. Schravenstichting
Locatie: start De Rozenhof Lottum

Lezing energetische
natuurgeneeskunde

Muziekavond Slappe Hap
met live punkmuziek

Voorstelling Tuintheater: Matiz

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Open dag zorgboerderij
Hoeve De Vonkel

Concert Percussion Fantastique!

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Harmonie St. Joseph Grubbenvorst
Locatie: MFC ‘t Haeren Grubbenvorst

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Vonkelweg 1, Broekhuizen

Brei- en haakcafé

Optreden Bon Jovi Tribute-band
Bad Medicine

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

Kampioensreceptie
Hockey Club Horst
Tijd: 19.30 uur
Locatie: kantine HCH Sportpark De Oude Lind Horst

za
15
06

Tijd: 16.00-18.00 uur
Org: Theetuin de Roode Vennen en
Matiz Wereldmuziek
Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 22.00 uur (zaal open 20.00 uur)
Locatie: muziekcafé De Buun Horst

zo
16
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Slootjesdag America
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Aan de Drift Lorbaan 9A, America

Kermis Sevenum (t/m 18 juni)
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Sevenum

Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

wo
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Verhalen in de Raad
Horst aan de Maas 800
Tijd: 19.30 uur
Locatie: gemeentehuis Horst

Potrozenshow (t/m 23 juni)
Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Kasteeltuinen Arcen en
Rozenhof Lottum
Locatie: Rozenhof Lottum

Slootjesdag America

Kindermiddag

Tijd: 13.00 tot 16.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Aan de Drift Lorbaan 9A, America

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: ‘t Zoemhukske
Locatie: ‘t Zoemhukske Horst

Historische modeshow
Horst aan de Maas 800
Tijd: 13.30 en 15.00 uur (twee shows)
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Opening vernieuwde Rozenhof
met optreden van Chapter
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Rozenhof Lottum

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

di
18
06

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

Good Gedaon uitgereikt
aan Jelle van Ooijen
Stichting Gewoën Grubbevors heeft zondag 9 juni de Good Gedaon 2019 uitgereikt aan Jelle van Ooijen.
De prijs is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan Servaas Huijs die zich altijd heeft ingezet voor de samenleving.

Voor Particulieren
en Bedrijven
T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL

Bel Henry Mulders: 0622132870
Voorheen: Van Rengs Bestratingen

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

Gewoën Grubbevors wil zijn
gedachtegoed graag ook in de toekomst verder uitdragen. Vandaar dat
het initiatief is genomen voor Good
Gedaon, een prijs als stimulans voor
en dank aan jongeren die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap.

De prijs gaat dit jaar naar Jelle van
Ooijen. Hij is 19 jaar en is al vanaf zijn
14e jaar betrokken bij het
Kindervakantiewerk en de Pub.
“Jelle is een jonge en enthousiaste
vrijwilliger, creatieve bedenker van
activiteiten, opbouwer van het terrein,

organisator van spellen, begeleider
van groepjes kinderen en verbinder
van de jeugd. Hij neemt tijdens het
KVW belangeloos vrij van zijn werk en
zet zich volledig in voor de jeugd van
Grubbenvorst. Kortom, een voorbeeld
voor velen”, aldus de stichting.

13
06

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
14 t/m 16 juni 2019
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28
17 t/m 20 juni 2019
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
T 0478 54 14 93

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

800 jaar Horst aan de Maas
America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Historische modeshow
De Locht
Op het terrein van Openluchtmuseum De Locht in Melderslo vindt op zondag 16 juni een historische modeshow plaats. De modeshow is in het kader van de viering van 800 jaar Horst aan de Maas.

Broekhuizenvorst
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11.00
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18.30
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09.00
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Heilige mis
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09.00
09.00
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Heilige mis
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Heilige mis

19.00
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dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
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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
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woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

Jouw competenties:
• Kennis van Word, Excel, Outlook en de talen NL, ENG en DU.
• Ambitieus, accuraat, zelfstandig en flexibel.

zondag
		

10.00
14.30

Wij exporteren tuinplanten naar klanten
in geheel Europa, de tuinplanten worden gekweekt
in potten, in kassen en op speciale velden.

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

De show, die twee keer wordt
opgevoerd om 13.30 en 15.00 uur,
wordt georganiseerd door Stichting
Balletschool Horst, toneelvereniging
Poespas uit Hegelsom en
Openluchtmuseum De Locht. Tijdens
twee opeenvolgende shows wordt
mode getoond uit vijf tijdperken van
de afgelopen 800 jaar: van de middeleeuwen, via renaissance, barok en
romantische tijd tot in onze moderne

tijd. Dit laatste tijdperk wordt geheel
gedanst en eindigt met een grande
finale van alle modellen. De romantische tijd wordt uitgebeeld door een
trouwstoet die wordt verzorgd met
originele historische kleding. De uitvoering ligt in handen van conservator
Amalia van de Lisdonk en de vrijwilligers van Openluchtmuseum De Locht.
Alle ontwikkelingen passeren de revue
tijdens de historische optocht over het

terrein van De Locht. Elke periode
wordt begeleid door bijpassende
muziek en dans. Het publiek neemt
plaats in een speciaal amfitheater,
ontworpen en gebouwd door leerlingen van de opleiding Bouwmensen in
Horst.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Aan de kassa worden toegangsbandjes verstrekt. Maximaal 400 bezoekers
per show.

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Wil je na je vakantie starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende baan,
werk je graag met een natuurproduct en samenwerkend in een professioneel team?
Wij zijn op zoek naar een

Office Manager

(± 36 uur per week)

Als office manager ben je bij ons de spin in het web, met verantwoordelijkheden op
het organisatorische, commerciële en administratieve vlak.

De tuinplantensector biedt vele
toekomstmogelijkheden.
Priesternoodnummer

Alarmnummer

service 19

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

Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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Tummers

Voor de liefste vader
va n de wereld!
VADERDAG
16 JUNI

NU MET GRATIS
MELKOPSCHUIMER
T.W.V. €99,-

Espresso-apparaat / D4

699,-

De Jura D4 is een machine voor echte koffiepuristen. U zet met uw favoriete koffiebonen
eenvoudig een of twee koppen espresso of koffie van koffiebarkwaliteit met volle, rijke aroma’s.
Ook smart te maken voor bediening via app, informeer in de winkel.

Voor papa’s met
prikkende baa rden!

14,95

74,95

Scheerapparaat / S3520

Trimmer / NT3160

• Droog scheren • ComfortCut messysteem

• Voor al uw gezichtshaar • Afspoelbaar

Stereo-set

Scheerapparaat / S7930
• Speciaal voor de gevoelige huid • Voor nat en droog scheren
• SkinGlide-ringen met microbolletjes voor soepeler glijden

HUP, HOLLAND,
HUP!

SCPM250EGK
• Stream draadloos muziek
via Bluetooth
• Volle bas en heldere klank
• Afspelen via USB

119,-

155,-

59,-

10 43
9 ’’
cm

17,95

199,-

99,-

Blu-ray speler / BDPS1700
• Bekijk uw favoriete films in HD-kwaliteit

4K

ULTRA HD

99,-

79,-

SMART

599,4K TV / KD43XF7096

479,-

• Volg de oranje leeuwinnen in schitterende 4K beeldkwaliteit
• 43 inch (109 cm) • Smart TV • ClearAudio+

Tummers

NIEUW!

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

