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60 jaar sportief
De Norbertuswijk in Horst vierde zaterdag 22 en zondag 23 juni het zestigjarig bestaan van de buurt. Op zaterdag werd onder andere de nieuwe beweegstraat in het
park door presentatrice Olga Commandeur geopend en daarna gingen de bewoners sportief aan de slag met een zeskamp. Teams moesten onder andere spekhappen,
ski-lopen en tweelingvoetbal spelen. Op zondag gingen de festiviteiten verder met Frühshoppen met de Reulsberger Muzikanten.

‘Geen relatie tot conflict OR’

Directeur NLW Groep vertrekt
Directeur Peter Fleuren van NLW Groep, het bedrijf dat de sociale werkvoorziening regelt voor de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas, vertrekt na een dienstverband van ruim vijf jaar. De directeur
had een slepend conflict met de ondernemersraad, maar dit staat los van het aangekondigde vertrek, aldus
het bestuur van NLW Groep.

Spaar alle plaatjes

en duik in het verenigingsleven van Horst aan de Maas.
Vanaf zondag 2 juni
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Fleuren, oud-wethouder van
gemeente Peel en Maas, begon in
2015 bij NLW toen het bedrijf in een
transitietraject zat. Het terugbrengen
van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage was een van de belangrijkste
speerpunten.
NLW: “Nu deze fase succesvol
is afgerond, start de transformatiefase. Een fase waarin de uitdaging is het bedrijf gezond te houden
en voldoende werkgelegenheid te
creëren. Fleuren heeft aangekon-

digd het stokje met ingang van deze
nieuwe fase over te dragen.” Hij
wordt tijdelijk opgevolgd door een
interim manager. Wie dat wordt, is
nog niet bekend.

Conflict met OR
De directeur is momenteel verwikkeld in een conflict met de OR.
Die onderlinge geschillen leidden tot
een vertrouwensbreuk en onwerkbare
situatie tussen OR en directie. Dit staat
volgens Anne Thielen, voorzitter van

het bestuur van NLW, echter los van
het vertrek van Fleuren.
Vic Brouns, voorzitter van de OR,
laat weten het besluit van Fleuren
te respecteren. “Wij vinden het een
wijs besluit. Nu er een nieuwe fase
aanbreekt, vraagt dit een andere
aanpak en aansturing.” De OR laat
verder weten dat de problemen
hiermee echter niet zijn opgelost
en dat ze nog altijd antwoorden wil
op de kwesties die ze heeft aangekaart.
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Nieuwe Dorpsbelang Melderslo actief
Met een nieuw logo, een nieuwe naam, andere samenstelling en frisse moed is een groep van zeven inwoners opgestaan om zich in te zetten voor de belangen van de inwoners van Melderslo. Sinds deze maand zijn ze
actief onder de naam Dorpsbelang Melderslo.
Na twaalf jaar stopten voorzitter
They Hagens en secretaris Lei Kristal
in oktober 2017 met de dorpsraad in
Melderslo. Ze vonden het tijd voor
vernieuwing en wilden de jeugd de
ruimte geven om zich in hun plaats in
te gaan zetten voor het dorp. Destijds
lieten ze weten vol goede moed te
zijn over hun opvolging. “Er staan
wel mensen op, zeker in een dorp als
Melderslo”, zei Hagens destijds. Maar
die opvolging kwam niet; er meldden zich geen nieuwe dorpsraadsleden aan. “Toen waren we nog maar
met drie man over”, vertelt Anny
Wijnen (70), die nog steeds de functie
van penningmeester vervult. “En dat
vonden we toch te weinig voor een
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dorpsraad.” Een oproep in de Kwaker,
het dorpsblad van Melderslo, haalde
niets uit. Wijnen: “Daarom besloten
we Synthese om hulp te vragen. Die
heeft in maart een open inloopvergadering georganiseerd in MFC De
Zwingel en nodigde daarvoor het hele
dorp uit, ook allerlei verenigingen
zoals de KBO.”
Op die vergadering kwamen twintig mensen af. Ook Frank Schepers
(45). “De centrale vraag die avond was
wat een dorpsraad eigenlijk doet of
zou moeten doen in een dorp”, vertelt
hij. “Mensen betrekken bij het dorp en
hun belangen behartigen. Dat kwam
toen voornamelijk naar voren. En een
dorpsraad moest ook een goede
afspiegeling zijn van het dorp. Dus
jongeren en ouderen, personen met
jonge of oudere kinderen, mensen in
loondienst, studenten en ondernemers, maar ook gepensioneerden, om
maar iets te noemen. En dat is uiteindelijk gelukt.”

‘In het belang van
het dorp’
Na een tweede vergadering in
april kon een nieuwe dorpsraad worden gevormd, die zich op 1 juni officieel presenteerde als Dorpsbelang
Melderslo. Schepers werd benoemd
tot voorzitter, Marjo van Lin (49) de
nieuwe secretaris en Wijnen bleef aan
als penningmeester. Daarnaast sloten
Jac Wijnen (66), Leon Driessen (48),
Bas van Westerveld (25) en Martijn

van den Berg (39) zich aan. “De naam
is bewust veranderd in Dorpsbelang
Melderslo”, legt Schepers uit. “We vonden het belangrijk om te benadrukken
dat we er zijn voor de inwoners van
het dorp, dat we opkomen voor hun
belangen. Een dorpsraad klinkt toch
wat stugger.”
Hoewel het nieuwe dorpsbelang
pas een kleine vier weken actief is,
gebeurt er achter de schermen al een
hoop. Een project dat al snel weer
werd opgepakt, is de herinrichting van
het vlasven. “Er lopen al gesprekken
met de gemeente en ook de directrice
van basisschool De Brink wordt actief
betrokken om te bekijken wat we met
het ven willen doen om het voor kinderen aantrekkelijker te maken”, aldus
Wijnen. “Een paar ideeën zijn een
blotevoetenpad, een trekpontje, stapstenen in het water, een bijenhotel
en picknicktafel bijvoorbeeld.” Maar
er wordt ook naar praktische plannen
gekeken. Schepers: “De waterkwaliteit moet beter en wat we er ook gaan
maken, het moet allemaal veilig zijn.
Daar gaan we de komende tijd mee
aan de slag.”
Andere thema’s die spelen, zijn de
toekomstige her- of nevenbestemming
van de kerk in Melderslo, het organiseren van een welkomstavond voor de
burgemeester in oktober en de verkeersveiligheid in het dorp.
Het dorp aanzetten om zelf in
actie te komen, is iets wat het dorpsbelang wil stimuleren. “Iedereen kan
bij ons terecht, over welk onderwerp

het ook gaat. Daardoor weten wij
ook wat er speelt en kunnen we daar
iets mee doen. Maar het is niet zo
dat wij alles zelf oppakken. We doen
het samen”, aldus Wijnen. Een recent
voorbeeld hiervan was de vraag van
een paar jonge meiden die graag buiten schooltijd wilde voetballen op het
veldje bij de MFC. “Of het gras er vaker
gemaaid kon worden, zodat het niet

zo hoog zou groeien”, vertelt Schepers.
“We vinden het leuk dat die meiden
bij ons terecht zijn gekomen en wij ze
verder kunnen helpen. Daar gaat het
uiteindelijk ook om voor ons als dorpsbelang. Mensen met elkaar verbinden.” Kijk voor meer informatie over
Dorpsbelang Melderslo op de gelijknamige Facebook- of Instagram-pagina
of op www.melderslo.nl

Nieuwe tijdelijke directeur BiblioNu
De 52-jarige Math Göbbels uit het Utrechtse Vleuten is door de Raad van Toezicht van BiblioNu aangesteld als voorlopig directeur-bestuurder.
Hij gaat één dag in de week aan de slag voor de vestigingen Horst en Venray, totdat na de zomer verder wordt gezocht naar de toekomstige leiding.
Göbbels krijgt officieel de functie
van directeur-bestuurder ad interim en werkt één dag in de week
voor beide bibliotheekvestigingen. Hij is gespecialiseerd in kwaliteitsmanagement en certificering
en werkte jarenlang bij Cubiss, dat
onder andere Nederlandse biblio-

theken adviseert en ondersteunt.
“De komende tijd gaat hij de interne
bedrijfsvoering optimaliseren, de
begrotingsdiscipline bewaken, de
ingezette cultuuromslag begeleiden én uitvoering geven aan het
werkplan”, aldus BiblioNu. Göbbels
is geboren in Kerkrade, maar woont

momenteel in Vleuten.
Na het vertrek van de vorige
directeur-bestuurder van de bibliotheekorganisatie namen de vestigingshoofden in Horst aan de Maas en
Venray een aantal taken over. De Raad
van Toezicht ging aan de slag met een
herstelplan voor de Venrayse vestiging

en benoemde Peter ter Huurne tot
tijdelijk projectleider. Met gemeente
Horst aan de Maas overlegt Ter
Huurne nu over de bibliotheekvisie
in die gemeente.
Na de zomer beraadt de Raad
van Toezicht van BiblioNu zich over
de nieuwe toekomstige leiding.

Aangestoken met papieren tissues

Taakstraf voor ‘tissue-brandstichter’ Horst
Een 52-jarige Horstenaar is door Rechtbank Limburg veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf voor brandstichting in een woning in Horst afgelopen januari. De man veroorzaakte de brand door papieren tissues in huis aan te steken.
De hulpdiensten rukten op
zondag 6 januari rond 22.50 uur
uit voor een woningbrand aan de
Weisterbeekstraat in Horst. Het vuur
kon snel worden geblust. Onderzoek
wees volgens de politie uit dat er
sprake was van brandstichting.
Daarop werd de toen 51-jarige
Horstenaar door de politie van zijn
bed gelicht en aangehouden. De
echtgenote van de verdachte, haar
dochter en zus zaten in de tuin toen
de brand ontstond. Er raakte echter
niemand gewond.
Volgens de rechtbank is bewe-

zen dat de Horstenaar opzettelijk
brand heeft gesticht door papieren
tissues in brand te steken. De man
zou thuis onenigheid hebben gehad
met zijn vrouw, die met haar dochter en zus in de tuin zat. Toen de man
weer naar binnen ging, stak hij uit
frustratie tissues aan bij de achterdeur van het huis met de gedachte
‘Als het zo moet, kan ik er net zo
goed de fik in gooien’, zo verklaarde
hij. Daarna zou hij de zakdoekjes
op de deurmat hebben gegooid, ze
met zijn voeten hebben uitgestampt
en vervolgens in een doos hebben

gegooid met oud papier, ervan uitgaande dat het vuur uit was. Volgens
de rechter kroop hij daarna in dronken toestand in bed. De drie vrouwen
in de tuin zagen korte tijd daarna
brand in de woning en alarmeerden
de hulpdiensten.
Dat de Horstenaar het brandje
had uitgemaakt, doet niets af aan
het feit dat de man met opzet brand
stichtte, aldus de rechtbank. Ook ontstond er door de brand groot gevaar
voor de personen in de tuin en in de
naastgelegen woningen. De schade
bleef volgens de rechtbank echter

beperkt, omdat door gebrek aan
zuurstof de brand niet groter kon
worden en waarschijnlijk vanzelf uit
was gegaan.
De rechtbank veroordeelde de
Horstenaar tot een gevangenisstraf van 540 dagen, waarvan 444
voorwaardelijk met een proeftijd
van 2 jaar. Omdat de man al in
voorarrest heeft gezeten, hoeft hij
vermoedelijk niet terug de cel in.
Ook kreeg hij een taakstraf van 180
uur opgelegd en moet hij zich laten
behandelen bij een forensisch psychiatrische polikliniek.
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Daf verovert
Horst aan de Maas

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Honderden DAF-jes trekken zaterdag 29 en zondag 30 juni door de straten van Horst aan de Maas.
Personenauto’s, vrachtwagens, militaire voertuigen: ze zijn allemaal te bewonderen tijdens het speciale DAFweekend in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas.

Een replica van ‘het rijdende regenjeske’
dat in ‘t Hufke werd gebruikt (Foto: Hay Mulders)
America is het dorp van Rowwen
Hèze, de Peel en Boëms Jeu. America
is echter ook het dorp waar Hub van
Doorne, oprichter van de DAF, op
1 januari 1900 het levenslicht zag.
Zijn broer Wim werd zes jaar later in
Griendtsveen geboren. Om deze
mannen te eren verzamelen op zaterdag 29 juni zo’n driehonderd DAF’s zich
voor een toertocht door de gemeente.
Op zondag 30 juni wordt er bij het
geboortehuis van Hub, aan de Pastoor
Jeukenstraat, een kunstwerk onthuld.
Daarna trekt er een defilé van America
naar Griendtsveen. Onderweg passeren zij het Peelmuseum in America
waar voor de gelegenheid een DAFtentoonstelling te zien is. Het wordt
een hele happening, zegt Hay Mulders
van de werkgroep DAF America/
Griendtsveen. “We verwachten zondag

een grote afvaardiging van de familie
Van Doorne. Zo zullen twee achterkleindochters het kunstwerk, dat is
gemaakt door Sjer Jacobs uit Tegelen,
onthullen. Verder wordt dan ook het
boek ‘Van Doorne’s jeugdjaren’
geschreven door Ab Rongen, gepresenteerd.” Daarna gaat het defilé van
start. “Leuk om te vermelden is dat de
spreekstalmeester Niek Vervoort is.
Hij is in de verte nog familie van de
moeder van Hub en Wim.” Volgens
Mulders bleef de band tussen America
en Van Doorne hecht. “Hij ging regelmatig met gasten een kijkje nemen bij
zijn geboortehuis. Ook ondersteunde
hij de fanfare in het dorp.”
In het Peelmuseum is tijdelijk een DAF-tentoonstelling ingericht waar onder andere een Formule
3-racewagen te zien is en een Parijs-

Dakar-truck. Verder zijn er ook wat
voorwerpen te zien van circus Het
Hoefke waar Van Doorne ook oprichter van was. Een en ander is afkomstig
van het Heemhuis in Deurne, waar Van
Doorne tot aan zijn overlijden woonde.
Over de jeugdjaren van Hub en Wim
van Doorne is een 3D-animatiefilm
gemaakt die tijdens het DAF-weekend
tussen 10.00 en 17.00 uur doorlopend
te zien is bij het Peelmuseum. De film
is gemaakt door Rob Smit. In het filmpje figureren de clowns Rits & Rats van
Circus ’t Hoefke. Niet alleen in America
en Griendtsveen wordt stilgestaan bij
de gebroeders Van Doorne. In Horst
wordt in de Norbertuswijk op zaterdag
29 juni een kunstwerk onthuld met de
titel ‘Zonder versnelling vooruit’.
Kijk voor meer informatie over alle
activiteiten op www.dafweekend.nl

Historie in de lucht
In samenwerking met stichting PHantasy in Blue organiseerde 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 verzorgde een open dag in het teken van de
historie van de luchtvaart.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Opruimactie De Twister
Leerlingen van groep 4 van basisschool De Twister in Horst hielden vrijdag 21 juni een opruimactie. Samen
met opa’s en oma’s speurden zij naar afval dat niet in de natuur thuishoort.
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De opruimactie was naar aanleiding van het project milieu, kringloop en recycling.
“Ons doel was om 10 kilo afval
te vinden”, geeft juf Suzanne Jacobs
aan.” Nou, dat hebben we gewe-

ten. Het is uiteindelijk 26,7 kilo
geworden. Wat hebben de kinderen
met afval gesjouwd, geweldig. Het
zweet stond letterlijk bij kinderen,
opa’s en oma’s maar ook bij juf op
de rug.”

Dit project draagt volgens haar
bij aan de bewustwording van milieuproblematiek in jip-en- janneketaal. “Kinderen maken zich zorgen
hierover en snappen niet dat mensen
die troep in de natuur gooien.”
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Er zat een visser aan de waterkant,
de zon ging onder,
het was tijd om naar huis te gaan.

“Ieder mens heeft een wens”
“Het glas blijft altijd halfvol”
“Blijf vooral genieten,
met al je voelsprieten”
Jan

Met intens verdriet, maar met
vele mooie herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van

Jan Terburg
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Bondsridder van KNVB
Erevoorzitter van O.V. Concordia ‘62

* Horst, 7 augustus 1948

† Horst, 19 juni 2019

lieve, bijzondere en unieke echtgenoot van

Berty Terburg - van Lin
lieve pap, schoonvader en trotse opa van
Johan, Micha
Leon en Claire, Tess, Tim
Ellis en Danny, Noë
Emmastraat 3, 5961 XT Horst

Intens verdrietig maar ook dankbaar voor alles
wat hij voor ons heeft betekend,
hebben wij na een kort ziekbed en voorzien
van het H. Sacrament der Zieken, afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, ‘ôzze pap’, opa en ‘super opa’

Piet van de Voort
echtgenoot

Zus van de Voort – van Dijk
† Swolgen, 19 juni 2019

Swolgen, 24 december 1935

Ine en Twan
Milou en Dennis
Nils
Renée en Rick
Meggy en Sebastiaan
Ans en Jac
Joep
Guusje en Davy

Op zondag 16 juni heeft Jan nog persoonlijk afscheid genomen
van velen tijdens zijn afscheidsfeest, waar hij enorm van
genoten heeft. Deze herinneringen heeft hij meegenomen
op zijn laatste reis.

Marly en Bert
Jaimy
Cherel

We hebben Jan met ons gezin in stilte naar het crematorium
begeleid op woensdag 26 juni.

Truus en Peter
Laura en Remco
Finne

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende steun
die wij hebben mogen ontvangen tijdens de ziekte en na het
overlijden van Jan. Woorden schieten tekort, maar het besef
dat hij bij zo velen een warm plekje in het hart heeft,
is voor ons een grote troost.

Woensdag 19 juni is

Jan Terburg
overleden, oud-voorzitter en oud-erelid van onze vereniging.
Hoewel hij de laatste jaren geen lid meer was, heeft hij zeer
veel betekend en grote verdiensten gehad voor onze vereniging.
Zo was hij onder meer initiatiefnemer en grote animator bij de
bouw van ons clublokaal “Trefhove”, en oprichter en eerste
voorzitter van de Stichting Vrienden van de Scheidsrechters.
Moge hij rusten in vrede.
Bestuur en leden van de Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray e.o.
wensen zijn familie en vrienden veel sterkte
met het dragen van dit grote verlies.

Wel verwacht, maar toch nog vrij plotseling, is van ons heengegaan

Jan Terburg
Erevoorzitter van O.V. Concordia ‘62
Dankzij zijn verdiensten is onze vereniging gegroeid
tot een betekenisvolle factor in de Horster gemeenschap.
Wij zijn hem voor zijn inzet en gedrevenheid eeuwig dankbaar.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
Bestuur en leden van O.V. Concordia ‘62

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.

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

Arjan en Femke
De uitvaart heeft plaatsgevonden op dinsdag 25 juni 2019.
De zeswekendienst is op zondag 28 juli 2019.

Drie
agenten
uit functie
gezet
Drie agenten van het politiekorps Horst aan de Maas/Peel en
Maas zijn op dinsdag 25 juni
buiten functie gesteld. Dat
gebeurde vanwege een vermoeden van plichtsverzuim, zo verklaart de politie. De drie
medewerkers zouden zich hebben
beziggehouden met mogelijk
onprofessioneel gedrag ten
opzichte van leiding, medewerkers en organisatie.
De politieleiding kwam tot de
maatregel nadat het enkele disciplinaire onderzoeken instelde eerder dit
jaar. In april werden al vier medewerkers uit hun functie gezet. Tijdens
diezelfde onderzoeken kwamen er
volgens de politie nieuwe feiten aan
het licht, waarbij andere agenten
betrokken zijn geweest. Dat leidde
tot het uit de functie zetten van de
drie agenten op 25 juni. Zes van de
zeven agenten die betrokken zijn
geweest bij de zaken, werkten bij het
korps van Horst aan de Maas/Peel en
Maas. Eén agent werkte bij een
regionaal ondersteunende afdeling.
De betrokken medewerkers hebben
hun wapen in moeten leveren en zij
mogen niet in politiebureaus komen.
Er loopt geen strafrechtelijk onderzoek naar de agenten. Wel is er een
oriënterend onderzoek opgestart,
naast het interne disciplinaire onderzoek dat al liep. Ook heeft de politieleiding aangegeven maatregelen te
treffen in de bedrijfsvoering om de
personele problemen die ontstaan
zijn op te vangen.

Ut is wát en ut is niks
Ut is meer niks as wát

Leen VeenendaalSpreeuwenberg
echtgenote van

Toën Veenendaal †

ZONDAG 7 JULI
VAN 09:00 - 17:00

Ôs Mam, Oma en Oma-Oma overleed, toch nog onverwacht
in haar eigen vertrouwde omgeving, in de leeftijd van 82 jaar.
Horst, Peter en Claudia
Rick en Annet
Isa, Kai, Ronin
Twan en Bernadetta
Geert en Melanie
Roel, Dylan
Berni en Herman
Tim en Annette
Manon, Ward
Angela en Koen
Horst, 19 juni 2019
Thomeerstraat 32, 5961 JS
De crematiedienst heeft plaatsgevonden op 25 juni
in Crematorium Venlo-Blerick.

Zin om na de vakantie iets nieuws
op te pakken? Gun jezelf eens een
eigen schrijfmoment. Creëer je eigen
verhalen en verrassende gedichten
aan de hand van inspirerende thema’s
en opdrachten. Informatie: Atelier4,
Hannie Drissen, tel.nr. 06 83 79 78 97,
www.atelier4.org.

Hortensia’s veel srt. (div.
aanbiedingen), Vlinderstruik e.a.
tuinplanten. Info zie: www.veldtuinplanten.nl of 06 40 32 71 08.
Open zaterdag 29 juni van 9.30-16.30
uur. Zaterdag 6 en 13 juli van 10.0013.00 uur. Evt. na afspraak. Oude
Heldenseweg (naast 13a ) Maasbree.

Cosmetische bindweefselmassage
uitstekend tegen huidveroudering.
Normaal 72,50 nu 65 euro. Facelift
zonder fillers. Beperkt aantal plaatsen.
Reserveer snel uw afspraak. whatsapp
06 40 88 97 54 of mail info@
powerfulstones.nl
Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder-, tex- en behang
werkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.

en zo 05
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GEPLUKT Wiel Wijnen

Dit ‘jungske oet de Melderse’ is alweer 45 jaar thuis in Grubbenvorst. Na ruim veertig jaar als leerkracht gewerkt te hebben in het onderwijs,
besloot de 70-jarige Wiel Wijnen te starten als zelfstandig onderwijsadviseur. Daarnaast schreef hij de liedjes voor vier revues en slaat hij graag een
balletje op de tennisbaan. Deze week wordt Wiel Wijnen geplukt.
Hij vond het een hele gewaarwording toen hij met pensioen ging.
Overdag op de tennisbaan staan.
“Ik was de laatste van ons vriendengroepje die stopte met werken.
We gingen altijd ‘s avonds tennissen,
maar toen ook ik overdag tijd had,
stelden ze voor om voortaan ‘s ochtends een balletje te gaan slaan.”
Elke dinsdag- en donderdagochtend
worden er wedstrijdjes gespeeld,

heren en dames gemengd. “We doen
het enkel omdat we het leuk vinden.
Met de competitie ben ik al een hele
tijd gestopt. Dat kostte me te veel
tijd.” In 2012 ging Wiel met pensioen,
maar stoppen met werken deed hij
daarna niet. Inmiddels werkt hij zeven
jaar parttime als zelfstandig onderwijsadviseur, voornamelijk voor het
vmbo. “Er gebeurt zoveel in het onderwijs, dat ik daar een bijdrage aan wil

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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blijven leveren”, aldus Wiel.
“Daarom ben ik ook aangesloten bij
diverse onderwijsorganisaties waar ik
projecten voor doe. Ik vind het leuk
om op deze manier het werken wat af
te bouwen na jaren als onderwijzer te
hebben gewerkt.” Wiel werd geboren
als ‘echte Melderse’ op de grens
tussen Horst en Melderslo, als drie na
jongste van een gezin met elf kinderen. “Het was 1,5 kilometer lopen naar
de lagere school. Na de zesde klas
ging ik in Venray naar school.
Heel ongebruikelijk toen in Melderslo.”
Daarna volgde de jongensschool bij de paters Franciscanen, nu
het Raayland College, in Venray en
de pedagogische academie, of de
kweekschool. “In 1971 kon ik aan de
slag als onderwijzer op ‘mijn eigen’
lagere school in Melderslo”, vertelt hij.
“Wat leuk was, is dat ik jaren daarvoor
zelf op die school zat. Enkele juffen en
meesters die mij taal en rekenen hadden geleerd én mijn oude directeur
werden toen ineens mijn collega’s.”

In 1972 ging Wiel aan de slag als
leraar op de huishoudschool (LHNO) in
Tegelen, dat nu Den Hulster is. “Daar
doceerde ik onder andere muziek,
Nederlands en Engels. Tot 2000 heb
ik allerlei andere functies doorlopen:
schooldecaan, leerlingenbegeleider,
onderwijskundige en adjunct-directeur. Van 2000 tot aan mijn pensioen was ik directeur op het Hub van
Doornecollege en later lid van de
centrale directie van de Instelling
Voortgezet Onderwijs (IVO) Deurne.”

Hij mag dan geboren zijn in
Melderslo, Grubbenvorst is zijn
thuis sinds hij in 1974 met het
Grubbenvorster ‘maedje’ Johanna
trouwde. Ze leerden elkaar drie jaar

daarvoor kennen en kregen na hun
trouwen een drieling: Miriam, Karin
en Carla. “Inmiddels hebben we ook
vier kleinkinderen. Jammer genoeg
wonen ze wat verder weg, in Tilburg
en Berkel-Enschot. Maar desondanks
verstaan ze het dialect goed, gelukkig. Want ik kan mezelf wel een
dialectfanaat noemen. Onze dochter
Miriam woont overigens wel nog in
Grubbenvorst.”
Met haar schreef Wiel de
Grubbenvorster revue van afgelopen
jaar. Miriam het script, Wiel de liedjes. “Het is de vierde revue waar ik
aan heb meegewerkt. De eerste was
in 2001, toen een tafeltennisvriend
opperde dat we weer eens een revue
moesten organiseren. Die was sinds
de jaren 50 namelijk niet meer georganiseerd. We zijn er toen gewoon aan
begonnen, zonder draaiboek of iets
om op terug te vallen en we schreven
alles zelf. Dat was enorm leuk.”
De scènes, sketches, dansjes,
liedjes en dat alles live opvoeren; het
smaakte naar meer. Zodoende volgden de revues van 2007, 2013 en van
dit jaar. In 2017 werd daarnaast het
Witte Dame Festival georganiseerd.
“Zo’n opvoering organiseren is enorm
inspirerend, maar wel veel werk.
De positieve reacties achteraf zijn dan
wel weer moedgevend.” Wiel heeft
veel plezier in het maken van de
revues, maar hoopt ook dat zich een
nieuwe generatie aandient die het wil
gaan oppakken. “Het is tijd voor jonge,
nieuwe aanwas die de revue levend
gaat houden. Het is een fantastische
uitdaging en ik zal het dan vanaf de
zijlijn met vreugde gadeslaan.”

1 ARTIKEL
% ARTIKELEN
% ARTIKELEN
DAMESKLEDING
& SCHOENEN
Vanaf vrijdag 28 juni

%
%
%
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Lieve Mam,
wij zijn dankzij jouw liefde en zorgen geworden
wie wij zijn. Je blijft en hoort bij ons voor altijd,
waar je ook bent.
Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet
nu wij afscheid moeten nemen
van ôs mam en oma

Diny Hagens - Wismans

Als je in je leven met moeilijke keuzes te maken krijgt,
en je gezondheid opeens niet meer zo vanzelfsprekend lijkt.
Als je denkt het juiste te kiezen,
en dan uiteindelijk toch voelt dat je het van je lichaam gaat verliezen.
Dan moet je het leven loslaten ook als je dat zelf niet wil.
Na maanden hoop en vechten wordt het dan plotseling heel stil.
Respect spreken wij uit hoe moedig je alles bent aangegaan.
We zijn tot het laatste moment bij je geweest
en dat hebben we met veel liefde gedaan.

Op zondag 23 juni 2019
overleed in de leeftijd van 78 jaar

Ben Hagens †
* Horst, 14 augustus 1950

Jan Geurts
echtgenoot van

† Venlo, 21 juni 2019

Elly Geurts - Houtzager

Susanne & Geert
Loek †
Lars & Fenne
Niek
Guus

lieve vader, schoonvader en trotse opa van
Joyce †
Jos en Joselien
Pieter, Marin, Luuk

Er is gelegenheid om afscheid te komen nemen
van Diny op donderdag 27 juni van 19.30 tot 20.15 uur
bij uitvaartcentrum Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst.
De afscheidsdienst is vrijdag 28 juni om 10.00 uur
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Mochten wij vergeten zijn u een rouwkaart te sturen,
gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

Een bijzonder woord van dank aan alle doctoren en verplegend personeel
van VieCuri afdeling K2 voor de fijne begeleiding en de liefdevolle verzorging.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge
overlijden van onze gewaardeerde oud-collega

Jan van Deelen
Jan was als medewerker groenvoorziening werkzaam bij de
buitendienst van de gemeente Horst aan de Maas.
We zullen ons Jan herinneren als een fijne, hardwerkende collega
met een enorm gevoel voor humor.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere familie
veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit verlies.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden
veel sterkte toe.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers,
raad van bestuur en raad van toezicht De Zorggroep

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

Dag en nacht bereikbaar

Gemeentebestuur en personeel
van de Gemeente Horst aan de Maas

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van
mijn vrouw, onze mam en oma

Dankbetuiging

Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Lenie Leijsten-Aarts
Wil ik u, mede namens onze kinderen en kleinkinderen
bedanken voor de kaarten, lieve brieven en aanwezigheid.
Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd
zij was en hoe zij werd gewaardeerd.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Te koop oldtimer Cadillac Seville 4.zl
benzine, km 100.000, bj 1984, prima
staat. Vr.pr. € 4.850 tel. 077 400 16 45.

Pijnklachten? Blijf er niet mee
lopen. Guasha therapie kan uitkomst
bieden. Vergoeding van diverse zorgverzekeringen mogelijk. Voor meer
informatie: www.powerfulstones.nl
Bel of whatsapp 06 40 88 97 54 voor
een afspraak.
Te koop zoete kersen, zelf plukken,
€ 2,-/kg en morellen (zure kersen).
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.
Te koop: nieuwe aardappelen,
80 cent per kilo. Achterom verkrijgbaar
op Oude Peeldijk 27 te Meterik.
Verloren Samsung telefoon.
Omg. Boekend--Maasbree-SevenumHorst. Heeft iemand die gevonden,
graag berichtje naar tel. 077 398 47 96.

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

Sjraar Leijsten
Wendy en Sander, Danique, Roan
Mark en Ilona
Egchel, juni 2019

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

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

We hebben nu heerlijke frambozen,
elke dag vers geplukt! Ook producten
zoals jam, siroop e.a. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom.
Tel. 06 10 72 63 18.

Liever geen bloemen,
maar een donatie voor het vrijwilligerswerk van Hof te Berkel

Diny was sinds 2010 een zeer gewaardeerde vrijwilligster
in een groepswoning voor mensen met dementie in hof te Berkel.
Ook stond zij elke vrijdagochtend klaar als vrijwilligster
bij de culinaire club. We hebben vele goede herinneringen
aan Diny en zullen haar missen.

Horsterdijk 96
5973 PR Lottum

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Jan
op vrijdag 28 juni om 14.00 uur
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

In plaats van bloemen stellen wij een vrijwillige bijdrage aan de
Nederlandse Hartstichting meer op prijs.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
bij het condoleanceregister.

Diny Hagens - Wismans

Dochter en zusje van
John en Wendy Wijnen
Naomi

Van Ulftstraat 45, 5975 XW Sevenum

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op donderdag van 19.00 - 19.45 uur in afscheidscentrum
Baersdonck, Kloosterstraat 76, Grubbenvorst.

Wij zijn bedroefd door het overlijden van

Ivana

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

Dion & Leonie
Correspondentieadres:
Zwaluwstraat 6 5961 VW Horst

Geboren op
6 juni 2019

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

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

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

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
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jongeren 07

aan
Mila Koster

Limburgs
Dat het Limburgs dialect
eigenlijk wel speciaal is, is
iets wat me nooit echt opviel.
Tot ik dit jaar met meer mensen uit de Randstad te maken
kreeg, en ik me echt bewust
werd dat het ‘anders’ is.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Mila Koster
15 jaar oud
Horst
Citaverde College

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Als ik zelf zou mogen kiezen zou ik
graag in Italië geboren willen zijn. Dat
lang heeft zo’n mooie cultuur en lekker eten.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
De laatste grote beslissing die ik heb

genomen is om mee te gaan met
school naar de Ardennen. Ik was aan
het twijfelen’ maar ik ben toch mee
gegaan en daar ben ik nu achteraf
enorm blij mee.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Als ik een fictief persoon zou zijn,
dan zou ik een Disney-figuur willen
zijn. Maar ik zou niet kunnen kiezen
welke, want ik vind ze allemaal even
leuk.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Nee, eigenlijk geloof ik niet in bui-

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

tenaardse wezens. Ik geloof in weinig
dingen.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
‘Ingewikkeld’, want er is veel gebeurd
in mijn leven. Maar alles wat er is
gebeurd heeft me sterker gemaakt.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Er wordt van alles over me verteld,
maar er is niet echt een verhaal dat
telkens weer opnieuw wordt verteld.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben altijd te vroeg. Op school ben ik
te vroeg en op het werk ook. Maar ik
zeg altijd maar: liever te vroeg dan te
laat.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
is een selfie van mij en mijn beste
vriendin.
Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Mijn beste vriendin heb ik leren kennen via school. We zaten op de basisschool al bij elkaar in de klas en nu
zitten we dat nog steeds. En mijn
andere beste vriendin heb ik leren
kennen doordat ze vanaf Gemert naar

Horst is verhuisd. Ze kwam bij me in
de straat wonen en zo is er een hechte
vriendschap ontstaan.
Heb je een verborgen talent?
Dat talent is nog zo verborgen dat ik
nog niet weet wat het voor talent is.
Wat is je favoriete hobby?
Tekenen doe ik heel graag. Mijn inspiratie haal ik van Pinterest af. Als ik
daar wat leuks zie, teken ik het na of
maak ik iets dat er op lijkt.
Heb je een bijbaantje?
Als bijbaantje werk ik in de supermarkt als vakkenvuller. Ik vul voornamelijk het vers.
Wie is je favoriete leraar?
Ik heb een favoriete juf van alle tijden
en dat is juf Anke. Die had ik in groep
1/2 en in groep 5 en 6.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan muziek. Ik luister bijna altijd muziek. Zonder muziek
zou ik niet kunnen leven. Ik luister van
alles wat. En ik gebruik daarvoor de
app Spotify.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ik heb niet echt een liedje waar een
speciale betekenis aan zit. Maar ik heb
wel soms dat ik een liedje hoor en dan
even terug denk aan dat ene moment.

Nou ben ik misschien ook wel
een geval apart, dat bijna 24/7
dialect praat, en ook tegen
iedereen een ander dialect.
Ik probeer me meestal wel aan
te passen, en bijvoorbeeld mee
‘Zearums’ te praten als ik met
vriendinnen ben. In America
wordt natuurlijk het Americaanse
dialect gepraat. Dat doe ik ook
nog veel, maar thuis hebben wij
eigenlijk altijd Venrays gepraat.
Je zou zeggen dat het niet zoveel
verschilt, maar als ik bijvoorbeeld
met mijn moeder praat als ik met
vriendinnen ben, merk je toch
dat het behoorlijk anders is.
De woorden ‘huus, thuus, ollie en
gillie’ zorgen eigenlijk standaard
voor gelach. Toen ik afgelopen
jaar voor de eerste keer in mijn
eentje in een groep
‘Randstadsen’ was, viel het me
echt op hoe Limburgs ik eigenlijk
al praat, terwijl ik dan gewoon
Nederlands praat. Ik moest echt
nadenken over wat ik zei, en
vaak moest ik dingen wel een
keertje herhalen. Dat is natuurlijk
niet erg, maar ik merk wel dat ik
dan minder soepel een gesprek
voer, en dingen er minder makkelijk uitkomen. Ik vind dat we
eigenlijk maar heel trots moeten
zijn op het feit dat er zoveel
dialecten zijn, en dat we ook
vooral plat moeten blijven praten. Vaak wordt er tegen jongere
kinderen snel Nederlands
gepraat. Dat vind ik echt dikke
onzin, want waarom zou je je
kind niet ook gewoon dialect
leren als je het zelf ook spreekt?
Sylke

Voor Particulieren
en Bedrijven
Bel Henry Mulders: 0622132870

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Voorheen: Van Rengs Bestratingen

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Beej Mooren sluit
Lunchroom Beej Mooren in Horst sluit met ingang van 1 augustus de
deuren. Dat maakte de lunchroom op Facebook bekend.
“Het aanbod in Horst is groot en
we hebben ons niet genoeg kunnen
onderscheiden om het financieel
kloppend te krijgen”, meldt het
bedrijf. Beej Mooren is een locatie
van Rendiz. Deze onderneming zorgt
voor werkplekken waar mensen
werken met een beperking of een
afstand tot de arbeidsmarkt.

Het pand Mooren, vernoemd naar
de familie die er een witgoed- en
een bruingoedzaak had, dreigde in
2007 gesloopt te worden.
In 2010 heeft Rendiz het
gebouw gerenoveerd en in mei
2012 opende er de lunchroom.
Het is nog niet bekend wat er met
het pand gaat gebeuren.

Wijnhoven Horst wordt
Het Atelier van Poels
Per 28 juni 2019 gaat Wijnhoven Horst verder onder de naam Het Atelier van Poels. Wijnhoven Horst is
gespecialiseerd in vloeren en raamdecoratie en is sinds 2017 onderdeel van de Poels Retail Groep.

ZATERDAG 29 EN ZONDAG 30 JUNI

OPEN DEUR DAGEN
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR
ZOMERACTIES IS:

U BETAALT GEEN BTW
OP SECTIONAALDEUR
EN DUOPORT
Garagedeuren
Zonweringen

Een mooie samenwerking
Het Atelier van Poels, het inspirerende hart van
Poels Wonen & Slapen, heeft de afgelopen jaren een
flinke groei meegemaakt. Om deze groei voort te
zetten heeft het bedrijf besloten om de activiteiten
en producten van Wijnhoven Horst en Het Atelier van
Poels samen te brengen in een zelfstandige winkel.
Ook de huidige website ondergaat een naamsverandering. Klanten kunnen vanaf 28 juni alle productinformatie van Wijnhoven Horst vinden op
www.ateliervanpoels.nl.

en vloerbekleding creëert de klant samen met de
persoonlijke stijladviseur zijn eigen, unieke stijl.
Poels Retail Groep
De Poels Retail Groep bestaat uit Poels Wonen &
Slapen, Het Atelier van Poels, Budget Home Store XXL
Horst, Heerlen en Nijmegen. In totaal zijn er bijna 100
medewerkers werkzaam binnen de Poels Retail Groep.

Het Atelier van Poels
Het Atelier van Poels zorgt voor een totale
ontzorging op het gebied van wonen. Met het kiezen
en combineren van meubels, stoffen, kleuren en wand-
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Het Atelier van Poels
Industriestraat 17
5961 PH HORST
077 396 17 77
www.ateliervanpoels.nl

Kunststof kozijnen
Adver torial

SHOWROOM: MOLENSTRAAT 18, MEIJEL
WWW.MATHPEETERS.NL
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Veldpaus Tuinen wordt
Gijsen Groen
Na ruim 28 jaar ons bloeiende bedrijf ‘Veldpaus Tuinen’ te hebben gerund, is het tijd voor een nieuwe
uitdaging. Per 1 augustus 2019 beëindigen we de activiteiten van ons bedrijf.

KOM WERKEN
BIJ 2 BRÜDER!
Ruim 40 vacatures

Wij zoeken:
Vakantiekracht allround
Verkoopmedewerker allround
Verkoopmedewerker vis
Weekendhulp vlees
Weekendhulp allround
Vulploegmedewerker
Kassamedewerker parttime
Medewerker zelfbedieningsrestaurant
Medewerker food-kiosk
Demonstrateur
Toiletjuffrouw/heer

Wij bieden o.a.:
Unieke werkplek in centrum Venlo
Moderne werkomgeving
Volledige vergoeding openbaar
vervoer
Veel ruimte voor eigen initiatief
Enthousiaste collega’s

Solliciteer via www.2bruder.nl

Tevreden kijken we terug op een mooie
periode. We hebben vele tuinen mogen
ontwerpen, aanleggen en onderhouden.
Het contact met de klant stond daarin voorop.
Dit gaan we zeker missen.
We bedanken jullie dan ook voor het in ons
gestelde vertrouwen. Vol nieuwe energie
gaan we de (groene) toekomst in. Wilfred
gaat zijn kennis en kunde op een andere
manier delen. Esmeralde richt zich verder op
haar natuurgeneeskundige praktijk ‘in je
Element’.
Met al uw toekomstige tuinwensen kunt u
terecht bij Youri Gijsen. Een gedreven,
kundig en enthousiaste ondernemer.
Hij start per 1 augustus zijn eigen hoveniersbedrijf onder de naam ‘Gijsen Groen’.
Succes Youri!

Zeesweg 30 - Sevenum
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Bij Kinderoncologie
denken ze echt vanuit het kind
Bij Nikeh (4) werd twee jaar geleden leukemie vastgesteld. Mede dankzij de zorg van VieCuri, in nauwe samenwerking met het
Prinses Máxima Centrum in Utrecht, is er weer vertrouwen ontstaan bij haar ouders Esther en Bjorn Voncken. De wekelijkse gang naar het
ziekenhuis is nu zelfs een uitje voor Nikeh.
Nikeh was een levendig kind van net
twee. Ineens had ze geen trek meer, werd
hangerig en klaagde over pijn in haar beentjes. Haar ouders dachten aanvankelijk aan
een zomergriepje, al was het vreemd dat ze
zo lijkbleek bleef na de vakantie op Ibiza.
Voor de zekerheid toch maar naar de huisarts, die Nikeh meteen doorstuurde naar het
dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daar sprongen alle
signalen op rood: Nikeh had Acute Lymfatische
Leukemie (ALL).
Esther: ‘In het begin was Nikeh alle vertrouwen kwijt. Als er iemand in een witte jas
binnenkwam, betekende dat pijn. Aanprikken
is nog steeds niet leuk, maar bij VieCuri hebben
ze haar het vertrouwen weten terug te geven.
De behandelend arts, dokter Rod Thompson, is
altijd open en duidelijk naar Nikeh. Hij neemt
de tijd en heeft oprechte aandacht. Dat geldt
eigenlijk voor het hele team: de routines en
rituelen van het kind zijn het vertrekpunt.
Zo speelt Nikeh graag met de speelgoedkassa.
Als ze de behandelkamer ingaat, samen met
pedagogisch medewerker Janneke die haar
hand vasthoudt, gaat die kassa steevast mee.
Als ouders hoeven wij daar niets over te zeggen, ze weten precies wat Nikeh wil.’
Donderdag is chemodag. Eens in de drie
weken gaan ze daarvoor naar het Prinses
Máxima Centrum, de andere twee keer naar
Venlo. ‘In Het Máxima voelen we ons prettig,’ zegt Esther, ‘maar er zijn daar wel veel
kinderen. VieCuri is dichter bij huis, persoonlijker, we hebben echt een band opgebouwd
met het behandelend personeel en je voelt
je er altijd welkom. Ook voor het gezin is het
beter. We hebben nog een zoon en die moet
ook de ruimte krijgen. Hij heeft daar een paar
gesprekken gehad met de kinderpsycholoog.’
In beide ziekenhuizen plannen ze een

Rod Thompson, kinderarts bij VieCuri
vanaf 1994, behandelt momenteel twintig
kinderen met een oncologische aandoening: ‘Het gaat om langdurige zorg waarbij
je de mensen goed leert kennen en meer
betrokken bent bij de patiënt. Door goede
samenwerking wordt de overlevingskans
voor kinderen met kanker steeds hoger,
soms wel richting de 90%.’

Esther en Nikeh Voncken
aantal patiëntjes rond dezelfde tijd in voor de
wekelijkse behandeling. Dat schept een band,
voor zowel de kinderen als hun ouders.
Bjorn: ‘Nikeh’s wereld is heel klein, en dit is
haar uitje. Hier zijn haar vriendjes en voelt ze
zich veilig. Op de basisschool waar ze oefent
zegt ze tegen de kinderen: ‘’Ik ben ziek en krijg
Chemo-Kaspertjes.’’
Chemo-Kasper is de superheld die vecht
tegen de slechte cellen. Soms valt zijn bril af
en bestrijdt hij per ongeluk de goede cellen.

Dan word je ziek en verlies je je haar. Er zijn
inmiddels Chemo-Kasper knuffels, apps en
kinderboeken.
Het is een rare achtbaan waar je instapt,
maar ook dit went. Alles wat je doet is onder
voorbehoud. In september is het feest,
dan is de behandeling klaar en hoeft Nikeh
nog maar eens in de drie weken voor controle naar het ziekenhuis. De kans dat de
ziekte niet terugkomt is 75% en daar gaan we
voor.’

Kinderoncologie: werk met passie
Joyce Hovens en Marja van Haren werken als gespecialiseerd verpleegkundige Kinderoncologie bij VieCuri: ‘Je kunt dit werk alleen
doen als je er veel passie voor hebt. Je leert een gezin en een patiëntje kennen in een heel kwetsbare, zware periode. Wij willen graag
een baken voor hen zijn door te luisteren en vertrouwen te kweken.’
Joyce: ‘We maken daar bewust ruimte
voor. Als er een patiëntje komt, is de dag
ervoor alles geregeld. Op het moment van

Joyce Hovens en Marja van Haren

Shared Care:
(h)echte
samenwerking
in strijd tegen
kinderkanker

binnenkomst is er dan tijd voor een praatje:
hoe gaat het, zijn er bijzonderheden,
verloopt alles naar wens. De behandeling,

met een bloedafname en het toedienen
van chemo, is vaak binnen een uur afgerond.
Helaas hebben kinderen regelmatig last
van complicaties -koorts, een pijnlijke
mond-, waarvoor ze opgenomen moeten
worden.’
Marja: ‘De pedagogisch medewerker vervult bij ons een belangrijke rol. Zij stelt het
kind zoveel mogelijk gerust en zorgt voor
afleiding. We werken hier veel met rituelen
en routines, daar zijn kinderen erg op gesteld.
Zo krijgt een kind na elke behandeling een
kraal. Dat werkt als een soort van dagboek,
er hoort ook een app bij die de ouders kunnen bijhouden, voor hen is het een virtuele
ketting. En de kinderen krijgen een centje om
in de “wens”-vijver te gooien.’
Joyce: ‘Als een patiëntje vaak bij ons is
geweest en de behandeling is klaar, dan
doen wij graag iets feestelijks, in overleg
met de ouders uiteraard. Maar de allerlaatste
kraal (de bloemenkraal) krijgen ze in Utrecht,
in het Prinses Máxima Centrum.’

Meer lezen over de afdeling kindergeneeskunde bij VieCuri? Kijk dan op de prachtige kinderwebsite www.viecuri.nl/kids.

VieCuri werkt hiertoe, als één van twintig
ziekenhuizen in Nederland, intensief samen
met het Prinses Máxima Centrum (PMC) in
Utrecht, waar alle kinderoncologie sinds 2018
is geconcentreerd. Rod Thompson: ‘We noemen dit Shared care: zorg centraal waar het
moet, dichtbij waar het kan. Ikzelf loop elke
twee jaar een week stage in het PMC, als
team gaan wij er twee keer per jaar heen
voor scholingen. Zo word je allemaal beter,
weet je elkaar sneller te vinden en kun je
écht samenwerken. Het PMC verricht de
diagnostiek en stelt het behandelprotocol
op. Ze vragen ons om bepaalde onderzoeken
hier te verrichten en bijvoorbeeld chemo toe
te dienen. We zijn voortdurend in overleg,
veelal digitaal. Een behandeling duurt al snel
twee of drie jaar en dat heeft grote invloed
op het hele gezin. Als ouder moet je bijvoorbeeld accepteren dat je niets kunt plannen al
die jaren, omdat je kind elk moment ziek kan
worden. Je wilt dan altijd terecht kunnen en
dat kan ook. Kinderen zijn zo veerkrachtig, ze
kunnen veel hebben. Een doodziek patiëntje zie je na een maand soms gewoon weer
voetballen. Heel motiverend is dat.’

Teksten: Christel Jansen
Foto’s: Hans van der Beele.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Bijeenkomst

Dinsdag 2 en woensdag 3 juli

Raadsavonden

2020. Op woensdag 3 juli is er een extra raadsvergadering met

Lopen voor de
Gezondste Regio 2025?

betrekking tot een aantal besluitvormende zaken.

Net als voorgaande jaren wil de gemeente Horst aan de Maas haar inwoners, die meelopen

Op dinsdag 2 juli behandelt de gemeenteraad o.a. de kadernota

met de 4-daagse van Nijmegen, succes wensen. De gemeente wil hen, na een kort
eerbetoon, opnieuw een blijk van waardering meegeven voor hun te leveren prestatie.

Agenda

Dit mooie initiatief, naar een idee van een inwoner van Horst aan de Maas die ook zelf één

Op 2 juli staat de kadernota 2020 op de
raadsagenda. Daarnaast behandelt de raad

agendapunten leest u op de website

ook de jaarstukken 2018 en de bijstelling

www.horstaandemaas.nl/raad.

van de wandelaars is, krijgt hiermee een verdiend vervolg.

programmabegroting 2019.
Meer informatie
Op woensdag 3 juli behandelt de raad o.a. de

De openbare vergaderingen vinden plaats

toekomstvisie binnensportaccommodaties, de

in de raadzaal van het gemeentehuis en

regionale visie Land- en tuinbouw N.-Limburg

beginnen beide om 19.30 uur.

en de beleidsnotitie teeltondersteunende

U kunt de vergadering ook live volgen via www.

voorzieningen. Meer informatie over de

horstaandemaas.nl/raad .

Uitnodiging en aanmelding

Deze bijeenkomst vindt plaats van 10.30-

Op zaterdag 6 juli is er daarom, voorafgaand

12.00 uur. Alle deelnemers aan de vierdaagse

aan de start van de vierdaagse op dinsdag

zijn daarvoor bij deze van harte uitgenodigd.

16 juli, opnieuw een ontmoeting gepland

Wilt u daarbij aanwezig zijn, meldt u dan aan

in de raadzaal van het gemeentehuis.

via www.horstaandemaas.nl/wandelaars.

Ook deze week mocht
burgemeester Ryan
Palmen weer met
een bos bloemen
op pad. Dit keer niet
voor een 60-jarig
huwelijksjubileum,
maar voor een uniek
verjaardagsjubileum.
De heer Huijs vierde
zijn 101e verjaardag in
Hof te Berkel.

Geluidwerend

Prorail brengt raildempers aan
ProRail brengt, vooruitlopend op overige maatregelen, raildempers aan in het spoor Eindhoven
- Venlo. De raildempers worden aangebracht vanaf de Deurnseweg 2B (ter hoogte van de B&B
de Turffabriek) tot net voor de overweg IJsselsteinseweg in het weekend van 29 en 30 juni.
Raildempers zorgen ervoor dat het geluid van

in dit traject vindt plaats in de loop van

voorbijrijdende treinen gemiddeld 3 decibel

volgend jaar. De uitvoering zal daarna pas

stiller wordt. De werkzaamheden kunnen

plaatsvinden.

tijdelijk geluidshinder geven. Ook kunt u last

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

hebben van de bouwverlichting.

Sinds kort kunt u op www.prorail.nl/spoorwerk

Naast deze raildempers hebben wij samen met

zien wanneer Prorail in uw buurt werkt.

de aanwonenden van het spoor gekeken naar

Ook kunt u een automatische mail ontvangen

aanvullende geluidwerende middelen. Denk

wanneer zij bij u aan het werk gaan.

hierbij aan gevelisolatie en/of geluidschermen.

Ga hiervoor naar https://mijnprorail.prorail.nl

De deﬁnitieve besluitvorming (op Rijksniveau)

om u voor deze e-mailservice aan te melden.

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

11

Dwangbevel

Laatste betalingstermijn
gemeentelijke belastingen

Bekendmakingen

Tot en met 30 april 2019 konden inwoners van Horst aan de Maas de aanslag

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

gemeentelijke belastingen (met de datum 28 februari 2019) betalen. Heeft u deze nog

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

niet betaald? Dan heeft u hiervoor in mei een aanmaning van ons ontvangen en in
juni een kennisgeving dwangbevel. De volgende stap in het invorderingsproces is een

America

Het Veldje ongenummerd

Melderslo

dwangbevel. Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan geldt deze informatie niet

Lorbaan 23a

Gasthuisstraat 56

Vlasvenstraat 32

voor u.

Nusseleinstraat 24

Gasthuisstraat 49

Sevenum

Grubbenvorst

Convent 14

De Hees 10

Uiterlijk 27 juni betalen

Heeft u zich aangemeld bij de

Begoniastraat 5

Van Goghstraat 29

Maasbreeseweg 55

Zorgt u ervoor dat uw betaling (inclusief de

berichtenbox van MijnOverheid?

Burg van Leenstraat 48

Julianastraat 2a

De Krouwel ongenummerd

kosten van de aanmaning) uiterlijk 27 juni

Het dwangbevel ontvangt u niet in

Asterstraat 24

Kreuzelweg 3

(kv 35)

2019 op de rekening van de gemeente is

deze berichtenbox maar wordt per post

Pastoorstraat 5

Kronenberg

Swolgen

bijgeschreven. Let op: vermeld bij de betaling

verstuurd.

De Comert

De Hees 59

Mgr. Aertsstraat 37

alléén uw aanslagnummer.

Past Vullinghsplein en

De Beuk 14

Horst aan de Maas

omgeving (kermis)

Lottum

Beleid arbeidsmigranten 2019

Aan het dwangbevel zijn kosten

Meer informatie
Heeft u vragen over de betaling of invordering

Hegelsom

Grubbenvorsterweg 44

gemeente Horst aan de Maas

verbonden

van gemeentelijke belastingen?

Past. Debijestraat (kermis)

Zandterweg 36

vastgesteld

Hebben wij uw betaling op 27 juni 2019 nog

Kijk dan op onze website

Past. Debijestraat 6

Meerlo

Aanwijzingsbesluit

niet ontvangen? Dan stuurt de gemeente

www.horstaandemaas.nl/Belastingen, of bel

Horst

Hoofdstraat 91

Toezichthouders Fysiek

u op 28 juni 2019 een dwangbevel. Het

met één van de medewerkers Invordering

Domein 2019

dwangbevel kost u minimaal € 42. Daarnaast

van Team Financiën via het telefoonnummer

betaalt u invorderingsrente.

(077) 477 97 77.

Gebr. van Doornelaan 90

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Sumarbox BV produceert kartonnen
trays. Wij zijn op zoek naar jou als:

MACHINESTELLER
Jouw takenpakket:
• Instellen machines
• Verzorgen van onderhoud
Voor de volledige vacature,
ga naar www.sumarbox.nl

Interesse?
Mail je motivatie en CV naar:
adminstratie@sumarbox.nl t.n.v.
Anky van Vegchel of Gijs Coenders

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten

Nancy Peppelenbos

BEEJ OS

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

SALE
1 item 30%
2 items 40%
3 items 50%

29 & 30 juni
BEEJ OS

BEEJ OS

NIENKE WIJNHOVEN

* alleen geldig op artikelen met een sale label.
* niet geldig i.c.m andere acties.

Zondag 30 juni open
van 12.00 - 17.00 uur
WELTERSWEIDE 22B
5961 EJ HORST

OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

WWW.BISTROBEEJOS.NL

BARBECUE
COMPLEET

Opheffingsuitverkoop

50% korting
St. Lambertusplein 11 Horst
St
Tel.
T
Te
e 077 - 398 10 70

LLoop
oop vrij
vrijblijvend
ijj
binnen in onze winkel!

11

v.a.

95 p.p.

Crist Coppens
BUDGETBARBECUE!
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Huidige basisscholen moeten
gaan samenwerken’
Basisschool De Weisterbeek in Horst
kampt met ruimtegebrek en kondigde laatst
zelfs een leerlingenstop aan. Sinds 1 mei dit
jaar nemen ze geen leerlingen meer aan in
de groepen 1 tot 4. De vraag is nu of er
uitgebreid moet worden of dat de school
moet verplaatsen. Maar misschien ligt de
oplossing wel bij een vierde basisschool. Een
aantal inwoners van de gemeente (14 procent) ziet een nieuwe basisschool wel zitten.
Dat blijkt uit een onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Volgens hen moet elke leerling voldoende
ruimte hebben en dat kan opgelost worden door
een extra school te bouwen. Echter hangt dat
wel af van een aantal factoren. Zo zegt iemand:
“Alleen als de vraag naar meer ruimte zo groot
blijft. Klassen moeten niet voller worden. Maar
het moet ook niet zijn dat we over tien jaar een
school te veel hebben.” Een ander zegt daarover:
“Als de leerlingen allemaal uit Horst komen,

Inwonerspanel

1.672 leden

Eens
14%
Oneens
42%

Neutraal
44%

Er moet een vierde
basisschool bij komen
in Horst

moet er wel een vierde school bij komen. Als de zou zo spoedig mogelijk moeten verhuizen
leerlingen uit de omliggende kerndorpen komen, naar een nieuw en groter onderkomen.” Door
het bouwen van een nieuwe school krijgt de
omdat de basisscholen daar sluiten, zou daar
gemeente volgens iemand anders over een paar
ergens een basisschool geopend moeten worjaar weer te maken met een ander probleem:
den.”
“Het leerlingenaantal
Niet iedereen is het
‘Leerlingen verdelen
loopt al jaren terug. Als
daar mee eens. Het proer nu een aantal jaren
bleem kan ook anders
over de andere scholen’
komen met wat meer
opgelost worden, door
‘Een nieuwe school
leerlingen, kun je toch
bijvoorbeeld de leeris kapitaalvernietiging’
niet meteen een nieuwe
lingen over de andere
school bouwen. Wat
basisscholen in Horst te
‘Als er na verdeling nog steeds moet hiermee gebeuren
verdelen. Iemand zegt
een tekort is dan wellicht
als straks het leerlingendaarover: “Alleen de
een vierde school erbij’
aantal weer terugloopt?”
Weisterbeek kampt met
een uitbreidend leerlingenaanbod. De overige twee scholen zijn qua
TipHorstaandeMaas is een
leerlingenaantal aan het krimpen. Een vierde
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
basisschool zou dus niet wenselijk zijn. Beter
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
kunnen de leerlingen verspreid worden over de
resultaten of aanmelden voor de volgende
twee andere basisscholen. En de Weisterbeek
enquête, kijk op 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

GEVRAAGD:

K
PART TIME MEDEWER

Theaterfestival

Cirque de la Lune

ER

Zaterdag 6 juli | 19.00 – 24.00 uur

vandenbeuken.nl
Meer info: www.plantencentrum

Of mail naar: evelyn@plantencentrumvandenbeuken.nl

Een zomeravond met straattheater en muziek in de tuinen
St. Jansstraat 43, Meterik

Met Niels Harder (o.a. Britain’s got talent) - Egbert Derix & Baer Traa - Doble
Mandoble (Esp.) - Cirq’ulation(Be.) - Cia Autoportante (It.) en anderen

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten
bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als
rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Energietransitie: Van het gas af
Nu we van het gas en fossiele brandstoffen af moeten, zoeken we
naar alternatieven. Energietransitie is daarin het toverwoord. We zullen
omschakelen naar meer elektrisch vervoer zoals fiets, trein en auto.
Bestuurders nemen niet het
voortouw in deze omschakeling.
Private initiatieven als biovergisters
en biomassa-verbrandingsinstallaties
worden gestimuleerd. De netto energie-opbrengst is echter minimaal. Dit
los van de omgevingsproblematiek
met stank en fijnstof en maatschappelijke kosten voor ruimte, weggebruik, onderhoud en ontbossing.

Vergeten worden ook de klimaatgevolgen van dit nutteloos energieverbruik
en het rondpompen van gemeenschapsgeld.
Daarentegen zijn er vormen van
duurzame energie opwekking door
water, wind en zon. Deze behoeven na de bouw géén verdere input.
Zonnecollectoren op alle daken kunnen 8 procent van onze energiebe-

hoefte dekken.
Windenergie kan een grotere
bijdrage gaan leveren. De huidige
molens van rond de 200 meter kunnen ook in Limburg tot 11.000.000
kilowattuur per jaar leveren. Daarmee
kan één molen op dit moment 3.500
huishoudens van elektriciteit voorzien. Windmolens hebben echter een
probleem. Van dichtbij hoor je ze en
op afstand zie je ze. Door de vorming
in Neer van een coöperatie is daar
een mooie oplossing voor gevonden.
Omwonenden tot 1 kilometer afstand

en omliggende dorpen profiteren van
de opbrengst door een compensatieregeling en de aanleg van glasvezel
en bijvoorbeeld zonnepanelen op het
dorpshuis. Tevens kunnen mensen in
de regio lid worden van de coöperatie
en zeggenschap over het beleid uitoefenen. Burgers kunnen ook financieel
deelnemen in de coöperatie. Zij krijgen een rente van tussen de 4 en 6
procent. Verdere financiering van de
molen(s) geschiedt door hypotheekverstrekking van banken.
Door de betrokkenheid en verant-

woordelijkheid van alle bewoners
is het draagvlak maximaal en wordt
een grote regionale bijdrage geleverd om van het gas en de aardolie
af te komen. Het blijft zéér belangrijk om naast energietransitie sterk
in te zetten op het vermijden van het
energieverbruik. ‘De beste besparing
is namelijk iets niet te gebruiken.’
Is het niet voor onze kinderen
en kleinkinderen, dan toch voor hun
toekomst.
André Vollenberg,
www.behouddeparel.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 24

Ik ben bereid meer te betalen voor behoud afvalsysteem
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 op afval te verhogen. In de
gemeente hebben we een voor Nederland uniek systeem, waarbij bijna al het
afval aan huis wordt opgehaald, vaak meerdere keren per week. Om ervoor te
zorgen dat we op dezelfde manier door kunnen gaan, mag het tarief best wat
omhoog. Winnie Robles zegt op Facebook: “Het is helemaal niet zo erg als de
afvalbegroting een beetje gesubsidieerd moet worden uit algemene midde-

len. Een verantwoorde afvalverwerking is van algemeen groot belang.” Toch
vindt 72 procent van de stemmers dat de burger niet de dupe moet zijn van
het tekort op de begroting. Volgens Birgitte Beeren-Verstegen moet er dan
ook iets gedaan worden aan de vaste lasten: “Het uitgangspunt was ooit, lang
geleden, dat de vervuiler betaald. Maar als je netjes je afval scheidt, worden
de vaste lasten voor de gemeente veel hoger. En die worden één op één doorberekend. Afvalscheiden wordt zo echt niet beloond. Zorg dat de vaste lasten
omlaag gaan is mijn advies.”

De veerstoepen in gemeente Horst aan
de Maas moeten aangepast worden
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
De hellingen van en naar de veerpontjes in de gemeente Horst aan de Maas
zijn volgens wethouder Eric Beurskens te steil voor fietsers en rolstoelers. Dat
zei hij onlangs tegen Dagblad de Limburger. Er komt nu een onderzoek of er een
speciale helling naast bestaande veerstoepen gerealiseerd moet worden.
De vraag is of aanpassen wel echt nodig is. Ton Paulus, die het veerbedrijf
in de gemeente runt, laat aan De Limburger weten dat de veerstoepen een
helling van ongeveer 8 graden hebben. “Dat is van alle tijden. Het is nooit
anders geweest. Bij ons zijn geen klachten binnengekomen over slechte
bereikbaarheid”, aldus Ton Paulus tegen de krant. Omdat de veerstoepen altijd

deze helling hebben gehad, is het gek dat er nu ineens vragen over gesteld
worden. Er kan altijd nog de veerman om hulp gevraagd worden bij het verlaten
van de veerpont. Maar is zo’n steile helling niet opletten geblazen voor fietsers
en rolstoelers? Volgens de fracties CDA en PvdA kwam er uit verschillende
hoeken het geluid dat fietsers en rolstoelers moeite hebben met de steile
helling. Is het voor deze mensen dan wel zo veilig om het water nog met de
pont over te steken? Dan kan de helling inderdaad beter aangepast worden.
De veerstoepen in gemeente Horst aan de Maas moeten aangepast worden.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 25) > Kleine school openhouden is trekken aan een dood paard > eens 19% oneens 81%

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
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Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
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HITTEGOLF ACTIE!
3 HALEN 2 BETALEN
(tenzij anders aangegeven)

TOT 50% KORTING
OP SCHOENEN!
Graag tot ziens bij:

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

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
Ingezonden brief

Worden kinderen van de Doolgaardschool en de
Weisterbeekschool de dupe?
Dinsdag beslist de gemeenteraad of sporthal de Berkel verplaatst
gaat worden naar het Afslag10-gebied.
Dagelijks lopen er nu kinderen
vanuit beide basisscholen per klas
naar sporthal de Berkel voor hun
gymles. De afstand naar het Afslag10
-gebied is te ver om te lopen.
Dagelijks zal er dan vervoer geregeld
moeten worden. Waanzin natuurlijk.
Blijft het in de toekomst financieel
nog wel haalbaar om twee keer per
week te gymmen?
Sporthal de Berkel is in goede
staat. De bezetting is zelfs het beste
van alle sporthallen/gymzalen in de
gehele gemeente, op die van het

om bij Afslag10 te horen. Natuurlijk
ondersteunen ook veel verenigingen/
scholen/instanties Afslag10. Maar het
Dendron na. De verplaatsing van de
is zeker niet zo, dat hun 10.000 leden
sporthal en het zwembad heeft voorook allemaal willen dat de huidige
namelijk veel nadelen, maar het is een sporthal en zwembad de Berkel worprestigeproject geworden van enkele
den gesloopt en enkele kilometers
politieke partijen en (oud) politici. Na
verder in het Afslag10 gebied weer
de sloop willen ze er parkeerplaatsen
worden opgebouwd. Hiermee wordt
maken. Hoezo kapitaalvernietiging?
nu een schijndraagvlak gecreëerd voor
Afslag10 staat voor samenwerken. deze sloop. De verplaatsing gaat de
Zwembad en de sporthal De Berkel
gemeente jaarlijks honderdduizenzijn aan elkaar vast gebouwd en delen den euro’s meer kosten dan nu bij de
de kantine en kleedlokalen. Daarom
Berkel. Met dit geld zou je jaarlijks
passen ze nu, zo, ook prima bij
veel (sport)verenigingen uit de gehele
Afslag10. Immers een gebouw hoeft
gemeente kunnen ondersteunen, daar
niet in het Afslag10 gebied te liggen
waar het ook echt nodig is. Daarmee

creëer je meer draagvlak onder de
bevolking. Er zijn nog steeds geen
uitgewerkte plannen, maar toch
wil het college dinsdag al groen
licht van de gemeenteraad. Gaan
D66+GroenLinks en Essentie hun
rug recht houden, door samen met
de oppositie, de verplaatsing van
sporthal De Berkel tegen te houden?
Of laten ze zich in de hoek drukken
zodat ze uiteindelijk niets anders
meer kunnen dan de sloop en de zinloze kapitaalvernietigende verplaatsing goed te keuren.
R. Craenmehr,
Namens comité
‘t Zwembad mót Bliêve

Pak uit
Snikheet is het,
iedereen heeft het erover.
Zo verkeerd vind ik het nog
niet eens. Lekker windje,
speciaal biertje en lekker
genieten in je tuin, in je
prieeltje of op het terras.
Maar één ding wat ik niet
begrijp: mannen in pak met
35 graden.
Hoe haal je het in
godsnaam in je hoofd om nu
in pak rond te dwarrelen.
Dat is toch veel te heet joh.
Ach, soms kan ik het
begrijpen, het hoort immers
bij je werk. Dan volgt de
volgende discussie. Mensen
die mij een beetje kennen,
weten dat ik wel van een
beetje rebels hou. Ook op
gebied van kleding. Je ziet
mij echt niet met de meute
meelopen, soms trap ik daar
even fijn tegenaan. Ik zeg het
wel vaker: ik haat pakken.
Waarom draag je een pak
tijdens het werk? Oké, het
ziet er netjes uit, maar
waarom moeten we allemaal
in pak? Trek je korte broek
aan, een fel shirt en doe niet
zo moeilijk. Tijdens mijn
twee gala’s met afsluiting
van het Dendron College had
ik een groen en een keer een
roze carnavalspak aan,
gewoon om even te kloten.
Geen net James Bondkostuum. Nu dus ook met dit
weer. Een carnavalspak is
een beetje too much, maar
waarom niet eens een keer je
korte broek en een wit shirt.
Geen sokken in sandalen
trouwens. Trek dat pak uit.
Doe eens een keer wat
anders en pak uit.
Pak ze,
Niels
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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.

Bibliotheekvisie 2025
Het is goed om over een visie na te denken en daar waar nodig bij te
stellen. De gemeenteraad heeft dit gedaan over de bibliotheek en haar
taken.
De directe aanleiding hiervoor
waren de financiële problemen
bij BiblioNu en de verhuizing van
de hoofdvestiging van de bibliotheek naar het Gasthoês. De verhuizing van de bieb naar het Gasthoês
staat Essentie achter. De bieb past

in het vernieuwende concept van het
Gasthoês en zal daar reuring brengen.
Inwoners van jong tot oud kunnen vrij
binnen lopen om gebruik te maken
van de diensten van de bibliotheek.
Er zijn in de bibliotheekvisie duidelijke keuzes gemaakt: waar is de

bieb wel en niet verantwoordelijk voor.
De focus ligt bij lezen, informeren en
leren. Deze kerntaken worden geregisseerd vanuit één centrale hoofdvestiging met daarbij activiteiten in alle
scholen en kernen in de gemeente. Zo
is de bibliotheek voor alle inwoners
toegankelijk en makkelijk bereikbaar.
Essentie vind het van groot belang
dat er aandacht is voor het leesplezier
en de leesbevordering. Tegenwoordig

wordt snel vergeten hoe belangrijk het
is om te leren lezen. Goed leren lezen
is van groot belang voor de verdere
ontwikkeling. Onlangs was in het landelijke nieuws “De groep Nederlanders
met een taalachterstand wordt groter. Begrijpen wat er in de krant staat
of een brief van de gemeente lezen;
steeds meer Nederlanders hebben
hier moeite mee. Kinderen komen van
de basisschool af met een leesachter-

stand.” Deze trend moeten we samen
zien om te buigen. Misschien is het
niet hip om een boek te lezen of
hebben we te weinig tijd om dit met
onze kinderen samen te doen. Toch is
dit van groot belang. Er ligt een taak
voor het onderwijs en de overheid,
maar zeer zeker ook voor onszelf. Het
moet normaal blijven om te lezen.
Namens Essentie,
raadslid Bianca van den Berg

Samenwerken helpt; dat smaakt naar meer
In de raadsvergadering van vorige week is uitvoerig gesproken over de
huisvesting van arbeidsmigranten. Al vele jaren is de manier waarop het
college die huisvesting regelt een ‘steen des aanstoots’ voor omwonenden.
Zij voelen zich vaak overvallen.
Dat wilden wij niet meer en dus is er
in de weken voorafgaand aan die
raadsvergadering uitvoerig overlegd
met alle partijen over de tekst van
een motie, die het college dwingt
om betere afspraken te maken. In de

vorige editie van de HALLO schreef
Eveline Baas een helder stuk met
daarin onze wensen, en die van
andere partijen, over dit onderwerp.
En zo is het gelukt een breed gedragen motie op te stellen. De motie is
door alle partijen, met uitzondering

van de SP, aangenomen en al onze
wensen zijn ingewilligd. Dat betekent
onder andere dat omwonenden tijdig,
uitvoerig en periodiek geïnformeerd
zullen worden over eventuele plannen
en de uitvoering ervan. En er is
afgesproken dat dat overleg niet
‘omsonst’ is, maar van invloed zal zijn
op de (omvang van) de plannen. De
tekst van de motie is te vinden op de
website van de gemeente. Dit smaakt

naar meer. Er zijn nog een paar
dossiers, die gebaat zouden zijn met
een dergelijke open aanpak. Zoals de
intensieve veehouderij, de milieubelasting en de nadere uitwerking van
Afslag 10, waarbij ook steeds een fors
verschil van mening bestaat tussen de
betrokken partijen. In de komende
periode zullen ook daarover besluiten
worden genomen. Wat zou het mooi
zijn als de lijn wordt doorgetrokken.

Met de behandeling van het
dossier arbeidsmigranten hebben
partijen laten zien dat samenwerking
echt kan werken en dat de burgers
daarvan profiteren. Wij hopen dat de
positieve uitwerking van dit dossier
ook mogelijk is voor de behandeling
van de andere dossiers.
Henk Kemperman,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Zorg voor goede omgevingsdialoog
In het beleid rondom arbeidsmigranten zijn een aantal voor de SP
fundamentele zaken niet vastgesteld en hierdoor heeft de SP niet ingestemd.
Het uitgangspunt van het
gemeentebestuur is dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn in onze
economie. In Horst aan de Maas
zitten ongeveer 1.100 mensen
ongewild zonder werk. Voor de SP is
het belangrijk om eerst déze mensen
een baan te bezorgen of een zinvolle
dagbesteding, alvorens we mensen
uit het buitenland óns werk laten

doen. De omgevingsdialoog die
initiatiefnemers voor huisvesting van
arbeidsmigranten vooraf moeten
voeren, is voor de SP erg belangrijk. Er
zijn gesprekken gaande met de
werkgroep arbeidsmigranten. Zij zijn,
ondersteund door de SP, de experts op
het gebied van wat er ontbreekt in de
dialogen tot nu toe. Voor dit punt
kreeg de SP complimenten, omdat zij

zich altijd hard heeft gemaakt voor de
burgers die te maken krijgen met
(grootschalige) huisvesting in hun
omgeving. Ook sociale huurbuurten
moeten ontzien worden, omdat zij al
genoeg uitdagingen op hun bordje
hebben. Ook hier vond de SP gehoor in
de gemeenteraad.
Een werkgever zorgt goed voor
zijn werknemers met eerlijk loon
en goede arbeidsvoorwaarden.
Arbeidsmigranten zijn voor hun huisvesting vaak afhankelijk van hun
werkgever, wat tot problemen leidt

als je je baan verliest of ergens anders
gaat werken. De SP is fel tegenstander
van deze dubbele afhankelijkheid.
Degene die profiteert van de
arbeid, dient ook de lasten te dragen
door te investeren in veiligheid in de
buurten. Verder dient door de werkgever geïnvesteerd te worden in integratie, door lessen in taal en cultuur,
en gesprekken met buurten waar hun
werknemers gaan wonen. Dat is pas
een echte dialoog.
De SP staat voor goede arbeidsvoorwaarden van arbeidsmigrant en

bijdrage voor WMO huishoudelijke
hulp te maximeren op 17,50 euro per
vier weken. Dit heeft een aanzuigende
werking gehad.
Daarnaast ontkomt ook Horst aan
de Maas niet aan de landelijke trend
voor wat beteft stijging van de kosten
van jeugdzorg. Dit is ook voor het CDA
een zorgpunt. Het wordt een uitdaging
om grip op de kwaliteit en de toenemende kosten van de zorg te kunnen
blijven verbeteren en versterken.

De kadernota in samenhang met
de in maart door de raad vastgestelde
begrotingsruimte en investeringsvolume tot 2023 zijn dus een belangrijke aanzet om uiteindelijk richting te
geven aan een goede verdeling van
de financiële middelen voor 2020 en
uiteindelijk in november een sluitende
begroting voor 2020 vast te stellen.

Kadernota
Op twee momenten in het jaar is de raad aan zet om invulling te
geven aan haar kaderstellende rol. Op 2 juli bespreken we deze zogenoemde kadernota. Hiermee geeft de raad richting aan de begroting
voor het volgende jaar. Een belangrijk moment dus, waar we samen
bepalen hoe we de financiën voor het volgende jaar gaan inzetten.
Kijkend naar de financiële uitdagingen, zien we deze vooral in het
sociale domein. Door onder andere
maatregelen vanuit het Rijk/kabinet
en stijging van kosten in de jeugdzorg merken we dat de druk op de

financiële middelen binnen het sociaal
domein groter wordt, ondanks het feit
dat het Rijk daar extra middelen voor
beschikbaar stelt.
Denk bijvoorbeeld aan de maatregel die vanaf 2019 geldt om de eigen

Annemie Craenmehr-Hesen,
Raadslid CDA

zondag 30 juni koopzondag

de ‘gewone’ Nederlander en zal blijven weigeren hen te zien als concurrenten op de arbeidsmarkt en
de lonen laag te houden. Wij willen
geen groepen tegenover elkaar zetten, die allebei de gevolgen ervaren
van een doorgeslagen marktwerking
waarin het aandeelhouderskapitaal
belangrijker lijkt te zijn dan het welzijn van mensen. Daarom hebben we
tegen dit beleid gestemd.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas
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Lottumse Suus zamelt
222 euro in
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De 9-jarige Suus Heldens uit Lottum heeft donderdag 20 juni een cheque van 222 euro overhandigd aan
vrijwilligers van Wensambulance Limburg. Het geld haalde ze op met een inzamelingsactie, die ze organiseerde
in het kader van haar spreekbeurt over de wensambulance.

Uw specialist op het gebied van
gas-, hout-, pellet-, CV en elektrische haarden
Minckelersstraat 13-15, Venlo ( Veegtes 2188) | T 077 351 30 49
E info@doensen.nl | www.doensen.nl

SCHILDERSVAKOPLEIDING MIERLO ZOEKT:

Twee jaar geleden werd de opa
van Suus, opa Harry, ernstig ziek.
Om het jaarlijkse uitstapje met alle
kleinkinderen naar De Efteling toch
door te kunnen laten gaan, werd de
wensambulance ingeschakeld.
Opa Harry kon daardoor nog één keer
naar het pretpark. “Daar hebben we
mooie herinneringen aan bewaard”,

vertelt Theo Heldens, de vader van
Suus.
Die gebeurtenis bracht Suus,
die in groep 5 zit, op het idee om
haar spreekbeurt op basisschool
De Bottel in Lottum te houden over
Wensambulance Limburg. Ze besloot
ook een geldinzamelingsactie op te
zetten, om de wensambulance extra

te helpen. Op donderdag 20 juni was
de spreekbeurt. Vrijwilligers Paul en
Edwin, die opa Harry destijds begeleidden in De Efteling, kwamen met
de ambulance naar het schoolplein
zodat alle klasgenoten van Suus
een kijkje konden nemen. Daar overhandigde Suus de cheque met de
222 euro die ze had opgehaald.

Brood bakken in De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo wordt zondag 30 juni brood gebakken in het bakhuisje.
Kinderen mogen hun eigen broodje bakken.
Tijdens deze dag is er een optreden van bigband Rolling Notes uit
Asten op de kiosk. Het Eindhovens

Kamerkoor zingt in de kapel.
Het museum is deze dag geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De bijzondere

activiteiten beginnen om 11.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

PRAKTIJKINSTRUCTEUR
SCHILDEREN (m/v)
WIJ STELLEN ONS VOOR:
Schildersvakopleiding Horst, Mierlo en Roermond is een
samenwerkingsverband van bedrijven in regio Zuid Oost Brabant en
Limburg. Zij verzorgen samen met haar bedrijven, het praktijkgedeelte
van de beroepsopleiding Schilderen op MBO niveau 1 t/m 3.
DE IDEALE KANDIDAAT:
- je hebt ervaring in het schildersvak;
- je beschikt over (minimaal) MBO+ werk- en denkvermogen;
- je hebt goede contactuele vaardigheden;
- je toont eigen initiatief en je hebt ambitie;
- je bent een echte teamplayer;
- je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift;
- je hebt het vermogen en inzicht in coördinatie en planning;
- je beschikt over pedagogische/didactische vaardigheden;
- en je bent in het bezit van een rijbewijs B.
WELKE WERKZAAMHEDEN HOREN BIJ DEZE FUNCTIE:
- je geeft praktische instructies aan leerlingen in hun vakgebied;
- plaatsing, begeleiding en aansturing van leerlingen behoort tot
een van je kerntaken. Zowel intern (instructie) als extern (op de
bouwplaats);
- ook behoort het geven van voorlichting aan de diverse scholen
tot je werkzaamheden.
WAT WIJ JE BIEDEN:
wij, Schildersvakopleiding Horst, Mierlo en Roermond, bieden je
een afwisselende en uitdagende baan in ons opleidingscentrum
in Mierlo, waar geen dag hetzelfde zal zijn. Dit in combinatie met
een prettige werksfeer en een hecht, collegiaal team brengt met
zich mee dat je snel je draai zult vinden. Wij bieden honorering en
overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de Schilders CAO.
HEB JE EEN VRAAG?
Laat het ons dan gerust weten! Neem contact met ons op door te
mailen naar: f.vanderlinden@schildersvakopleiding.nl of bel naar
0492 - 66 55 05 en vraag naar Francien van der Linden.

Jeugdcarnaval Horst bezoekt kinderkoor
De jeugdliedjescommissie van jeugdcarnaval D’n Dreumel uit Horst bezocht woensdag 19 en
vrijdag 21 juni het Meuleveld Kinderkoor uit Horst om de jeugdliedjesmiddag te promoten.
Fabienne, één van de winnaars van de vorige liedjesmiddag, vertelde daarna hoe het is om een
eigen liedje te maken en op te nemen. “Ondanks de tijd van het jaar, werden het twee echte carnavalsmiddagen”, aldus D’n Dreumel. “Deze samenwerking smaakt naar meer. Veel kinderen waren
enthousiast om ook dit jaar deel te nemen aan de jeugdliedjesmiddag van het jeugdcarnaval onder
de naam ‘Niks te gek’.”

BEN JE OVERTUIGD EN WIL JE GRAAG SOLLICITEREN?
Dan nodigen wij je graag uit om je sollicitatiebrief vóór
10 juli 2019 a.s. te versturen aan:
Schildersvakopleiding Horst, Mierlo en Roermond,
T.a.v. Francien van der Linden, Postbus 105,
5730 AC Mierlo, of mail je sollicitatie naar
f.vanderlinden@schildersvakopleiding.nl.
Wij kijken uit naar jouw sollicitatie!

W W W.ONDERHOUDNLOPLEIDINGEN.NL
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Ruiterfeest Wittenhorst
Ruitersport Wittenhorst organiseert op zaterdag 29 en zondag
30 juni haar jaarlijkse Ruiterfeest. Dit vindt plaats op het ruiterterrein
in de Kasteelse Bossen in Horst.
Op zaterdag zijn de bixie-rubrieken voor de beginnende ruitertjes en
impulsrubrieken voor de startende en
recreatieve ruiters. Op zaterdag vanaf
13.30 uur kunnen kinderen kennismaken met de ponysport. Kinderen
mogen een pony wassen, knuffelen
en een ritje op ze maken. Kinderen
kunnen op deze dag ook meedoen
met de stokpaarden-race. Nieuw dit
jaar is een rit voor menners en ruiters in de omgeving van Horst aan
de Maas. Daarnaast wordt er gestre-

den om de titel ‘Beste Vereniging van
Limburg’ bij het verenigingskampioenschap, voor zowel de pony’s als
de paarden. Op zondag is er een vol
programma met diverse dressuur- en
springrubrieken voor zowel de paarden als de pony’s. Daarnaast rijden
teams in een dressuurrubriek. Er gaat
volop gestreden worden voor de
hoogste eer in deze rubrieken.
Het Ruiterfeest start op beide
dagen om 09.00 uur. Toegang en
parkeren zijn gratis.

HZPC organiseert
24-uursrace
Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van zwemclub HZPC uit Horst wordt op vrijdag 5 juli een 24-uursrace gehouden. Vanaf 19.00 uur gaan twee damesteams en één herenteam proberen het record uit 2009 te
verbeteren.

Goede prestaties HZPC
Door: zwemvereniging HZPC
Het NK langebaan zwemmen werd van vrijdag 21 tot en met zondag
23 juni gehouden in Amersfoort. Namens HZPC waren Koen Koster,
Björn Piket, Isa Curvers, Serafina Vlijt en Floor Weijmans aanwezig,
samen met hoofdtrainer Mark van Enckevort.
De eerste dag startten de zwemmers met de sprintafstanden. Koen en
Björn kwamen aan de start op de 50
meter schoolslag. Koen kwalificeerde
zich voor de finale. In de B-finale
zwom hij in een tijd van 29.66 naar de
15e positie. Björn zwom een mooie
tijd van 31.63 en werd 48e. Voor
Serafina stond de 50 meter vlinderslag
op het programma. Na een goede race
eindigde ze op plek 26. Het NK van
Floor begon op zaterdag met de 200
vlinderslag. In een goed opgebouwde
race zwom zij met 2.36.78 de 10e tijd
van Nederland. Björn kwalificeerde
zich op de 400 wisselslag voor de
finale. In de B-finale zwom hij een
aanzienlijk betere race en was hij 5
seconden sneller. Koen zwom de 200
schoolslag en kwalificeerde zich als 6e
voor de A-finale. In de finale zette hij
een tandje bij en werd hij 4e van
Nederland. Op zondag zwommen Floor

en Isa de 400 wisselslag. Floor eindigde op plek 32 en Isa werd 36e. Isa
kwam later nog aan de start op de 50
rugslag en werd met 32.52 40e. Floor
en Serafina zwommen de 100 vlinderslag. Floor eindigde als 37e en Serafina
kwalificeerde zich voor de finale. In de
B-finale zwom zij een uitstekende race
en werd ze 14e. Voor Koen en Björn
stond de 100 schoolslag op het
programma. Björn zwom een mooie
race en werd 38e. Koen plaatste zich
voor de finale en eindigde daar als 9e.
Tot slot kwam Koen aan de start op de
200 wisselslag waarop hij zich als 2e
voor de finale plaatste. In de finale
ging het een stuk harder, zowel bij
Koen als bij de concurrentie. Helaas
viel hij met een 4e plek nipt buiten het
podium. De zwemmers van HZPC
kunnen terugkijken op een mooi
toernooi en een goede afsluiting van
het zwemseizoen.

Kampioenstitel
Sporting ST C1
De laatste korfbalwedstrijd waar het C1-jeugdteam van korfbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray onlangs de kampioenstitel
mee veroverde, werd gespeeld tegen korfbalclub DES uit Vierlingsbeek.
In de HALLO Horst aan de Maas
van donderdag 20 juni werd per

Autobedrijf

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

abuis vermeld dat het om korfbalclub
DES uit Delft ging.

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

De tien HSV-leden na hun race in 1968
Het idee voor de 24-uursraces
ontstond in de zomer van 1968. Tien
jongens van de toenmalige zwemvereniging HSV hadden in een overmoedige bui in het café van Hesen
Bert eerder het plan opgevat om
24 uur vol te zwemmen in estafettevorm. Als puntje bij paaltje komt,
slaat de twijfel toch toe. Het doel is
om 75 kilometer te halen. Maar al
snel blijkt dat het voorspoediger gaat
dan gedacht. Uiteindelijk komt zelfs
de 100 kilometer in zicht. Door oogklachten vanwege het chloor moeten
drie zwemmers opgeven en eindigt
de teller bij 93,2 kilometer. Drie jaar
later, bij de opening van het eerste

overdekte zwembad, wordt voor de
tweede keer een 24-uursrace gezwommen. Inmiddels zijn de heren van
HSV en dameszwemclub HZPC gefuseerd. Het herenteam van HZPC weet
in 1971 de grens van 100 kilometer
wel te overschrijden. Bij de volgende
races in 1984 en 2009 wordt de lat
steeds hoger gelegd. Het huidige
record uit 2009 staat op 128,3 kilometer bij de heren en op 119,6 kilometer
bij de dames. Op vrijdag 5 juli wordt
erin zwembad De Berkel een poging
gedaan om dit te verbeteren. Het startschot wordt gegeven door Han Geurts,
wethouder van gemeente Horst aan
de Maas. Hij gaat samen met andere

leden van gemeentebestuur het eerste
half uur zwemmen in de sponsorbaan.
In twee banen kunnen ‘sponsorzwemmers’ meedoen. Iedereen die kan
zwemmen, kan tegen betaling een half
uur (estafette) meezwemmen naast de
wedstrijdteams.
Neem voor meer informatie contact op via Lea.van.meijel@ziggo.nl
De sponsoropbrengst gaat voor een
gedeelte naar een goed doel. Tijdens
de race zijn er nog andere activiteiten
voor het publiek. Op vrijdagavond is er
een bingo en op zaterdagochtend een
bootcamp. Ook is er de mogelijkheid
om de HZPC-quiz te spelen en rond te
neuzen in de HZPC-archieven.

Tweede dan voor
Leon Bombeeck
Door Budoclub Horst
Leon Bombeeck van Budoclub Horst ging zaterdag 22 juni op voor het examen tweede dan, dat hij moest
afleggen vanwege de opleiding tot leraar jiu-jitsu. Hij slaagde voor de proef.
Het examen was extra speciaal
omdat er een examencommissie
vanuit het zuiden naar Venray kwam
om het examen af te nemen op de
locatie van Budoclub Horst. De tweede
dan halen was voor Leon een vereiste
om het diploma jiu-jitsu-leraar te
kunnen behalen. In december rondt hij
zijn laatste onderdeel af, waarna hij
zich een volwaardig leraar jiu-jitsu

mag noemen.
Het werd een bijzonder zwaar
examen waar Leon op alle onderdelen moest laten zien dat hij zijn
mannetje kon staan. Daarbij werd hij
geassisteerd door zijn trainingspartner Mathieu Ebbing die de opdracht
kreeg om het Leon zo moeilijk mogelijk te maken. Beiden hebben zich als
waardige deelnemers bewezen en dat

werd zeer gewaardeerd door de commissie. Trainer Ger Hegger was in zijn
nopjes met het geslaagde examen.
Het behalen van een dangraad
getuigt van inzet, doorzettingsvermogen en wilskracht van de kandidaten.
Van de trainer vraagt dit ook veel tijd
en energie. Daarom slagen zowel de
kandidaat en de trainingspartner als
de trainer.

HZPC in de prijzen
www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Door: zwemvereniging HZPC Horst
In totaal 22 synchroonzwemsters van HZPC uit Horst deden zondag 23 juni mee met een recreatieve uitvoeringenwedstrijd in Venray. Daar werden diverse podiumplaatsen behaald.
De synchroonzwemsters deden
verdeeld over vijf uitvoeringen mee.
Lenneke, Noor, Maud, Suus en Isa
behaalden met hun uitvoering in de
categorie Ploeg Aanloop B de eerste
plaats.

Zij mochten ieder een gouden
medaille in ontvangst nemen. Ook
het duet Senioren van Amber en
Eefje was goed voor een podiumplaats met een bronzen medaille.
De andere drie groepen hebben

ook met plezier een goede uitvoering gezwommen, maar behaalden
helaas net geen podiumplaatsen.
Alle zwemsters gingen echter wel
naar huis met een herdenkingsmedaille.
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Muziekavond met Horster muzikanten

Tweede editie foodfestival Horst
Bistro Beej Ôs organiseert voor de tweede keer het foodfestival Preuven Beej Ôs. Die vindt dit jaar plaats op
zondag 30 juni bij de bistro in Horst. Het evenement wordt dit jaar uitgebreid met een live muziekavond, Bistro
Beej Ôs Live, op zaterdag 29 juni met artiesten van Horster bodem.
De tweede editie van het proeverij-evenement wordt dit jaar uitgebreid met een extra muziekavond op
zaterdag 29 juni.
Tijdens Bistro Beej Ôs Live treedt
The Voice Of Holland-finalist Nienke
Wijnhoven op, naast diverse andere

Horster artiesten. Het programma
begint om 20.00 uur. Tijdens het
foodfestival op zondag 30 juni
presenteren diverse producenten
van streekproducten uit de
gemeente Horst aan de Maas en
omgeving zich. De muziek wordt dan

verzorgd door Brian en Gijs Acoustic.
Preuven Beej Ôs vindt plaats op de
parkeerplaats naast de bistro, begint
om 14.00 uur en duurt tot 19.00 uur.
De entree is gratis.
Kijk voor meer informatie op
www.bistrobeejos.nl

Muzikantine Bazaar in Horst
Stichting De Muzikantine organiseert op zondag 30 juni de Muzikantine Bazaar. Met deze activiteit in het
atrium van de Lambertuskerk in Horst wordt het seizoen afgesloten.

Kinjer OLS Sevenum
De organisatie van het Kinjer OLS op dinsdag 25 juni in
Sevenum had van tevoren veel maatregelen genomen: er was
voldoende water voor iedereen en wie even wilde afkoelen,
kon zich vermaken in verschillende waterattracties. Ook was het
programma wat ingekort en waren er tijdens de optocht verschillende pauzemomenten ingelast. Het warme weer kon de kinderen in elk geval niet deren. Zij vermaakten zich prima. Basisschool
De Kwir uit Neer won het Kinjer OLS. (Foto: Stefan Faust)

Zomeravondconcert
harmonie Horst
De Koninklijke Harmonie van Horst sluit op donderdag 4 juli het
muzikale seizoen af met het traditionele Zomeravondconcert op het
Wilhelminaplein in Horst. Dit concert begint om 19.00 uur.
Het jeugdorkest, onder leiding
van Mannie Beckers, de slagwerkgroep, gedirigeerd door Hans Vloet
en het harmonieorkest met dirigent

Geert Mooren brengen een zomers
programma. Dat deze dag ook een
Amerikaanse nationale feestdag is, is
in het programma te horen.

Pleinconcert van
Meriko Vocaal
De Meterikse zangvereniging Meriko Vocaal geeft als afsluiting van
het seizoen op maandag 1 juli een pleinconcert. Deze vindt plaats op
het plein achter de kerk.
Onder begeleiding van de vaste
‘combo’ van de zangvereniging en
Ron Hanssen worden er diverse
muziekstukken ten gehore gebracht.

Het concert is gratis te bezoeken,
begint om 18.45 uur en duurt tot
19.30 uur. Bij slecht weer wordt er
uitgeweken naar MFC De Meulewiek.

Meuleveld
Kinderkoor brengt
Oosterse Nacht

Met de Bazaar wil De Muzikantine
laten zien wat de stichting doet in
Horst aan de Maas: het creëren van
een optimaal klimaat voor popmuziek in de gemeente.
Tijdens de Muzikantine Bazaar
kunnen bezoekers instrumenten
uitproberen, muziekinstrumentjes

knutselen bij Zonder Gum, luisteren
naar Imke Driessen op ukelele,
meekleuren aan de XXL-kleurplaat of
zelf wat spelen. Daarvoor heeft
De Muzikantine een speciaal open
podium ingericht.
Vooraf aanmelden is niet nodig,
wie wil, kan zich op zondag 30 juni

melden bij iemand van De
Muzikantine. Tot slot is ook de
Harmonie van Horst aanwezig; zij
houdt een langste-adem-blaas-wedstrijd voor jong en oud. De
Muzikantine Bazaar is van 13.00 tot
16.00 uur. Deze dag is ook de kerk
geopend voor bezichtiging.

35e Flessenkermis Hegelsom
De kermis strijkt van zaterdag 29 tot en met dinsdag 2 juli weer neer in Hegelsom. Jongerencentrum OJC
Phoenix uit Hegelsom organiseert daarom voor de 35e keer de Flessenkermis, waar diverse activiteiten plaatsvinden.
Coverband LEAD opent de
Flessenkermis Hegelsom dit jaar op
zaterdag 29 juni. Hun optreden start
om 20.00 uur. Een dag later, zondag 30
juni, is de feesttent om 16.00 uur
geopend. De muziek wordt dan
verzorgd door het Phoenix dj-team en
de jongste bezoekers kunnen zich
laten schminken en zich vermaken op

het springkussen. Die middag staat de
Phoenix Biercantus op het programma
en treedt de band The Rousers op.
Partyrockband House of Rock
bestijgt maandag 1 juli het podium
van de feesttent en speelt ‘guilty pleasures’ uit de jaren 90. Dj Hitmaestro
draait de laatste hits. Op de laatste
kermisdag, dinsdag 2 juli, herleven

de jaren 90 weer met een optreden
van dj-act It All Started in the Nineties
en sluit dj Paul van de Laar de avond
muzikaal af.
Alle festiviteiten vinden plaats
in de feesttent bij OJC Phoenix op de
Pastoor Debijestraat in Hegelsom. Die
is met de kermis ‘s avonds vanaf 20.00
uur geopend.

St. Caecilia

Zomerconcert in America
Muziekvereniging St. Caecilia uit America geeft op vrijdag 28 juni een zomerconcert. Dit concert vindt plaats
in de Bondszaal in America en start om 19.00 uur.
Het concert wordt geopend door
de jeugdfanfare onder leiding van
dirigent Ralph Brummans. Afgelopen
seizoen heeft de fanfare onder andere
deelgenomen aan het Eurofestival in

Heel, waar zij het predicaat Zeer Goed
behaalde. Het concert wordt vervolgd
door de fanfare. Sinds het begin van dit
seizoen de fanfare onder leiding van
de nieuwe dirigent Jean-Pierre Cnoops.

Op zoek naar een nieuwe grasmaaier?
Of u nu het gazon in uw achtertuin wil maaien of een heel voetbalveld,
Lozeman Tuinmachines heeft een ruim assortiment zitmaaiers voor
iedere toepassing.

Samen hebben zij al diverse concerten
mogen geven, met als hoogtepunten
het concert met Koperpoets, de concertreis naar Trier en het Peeltoernooi.
De toegang tot het concert is vrij.
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De grasmaaiers van de merken Grasshopper en Gianni Ferrari zijn
van hoge kwaliteit en garanderen jarenlang maaiplezier.

Meuleveld Kinderkoor brengt op zondag 30 juni de musical Oosterse
Nacht op de planken. De voorstelling vindt plaats in MFC De Meulewiek
in Meterik en start om 14.00 uur.
Het verhaal gaat over de mooie
prinses Jasmine van wie wordt
verwacht dat zij, volgens de regels,
zal trouwen met een prins uit een
ver land. Prinses Jasmine is een

tikkeltje eigenwijs en gaat zelf op
zoek naar een lieve man. En dan zijn
er nog de geest en Aladdin. Kijk voor
meer informatie op de facebookpagina van Meuleveld Kinderkoor.

Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl
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Agenda t/m 04 juli 2019
vr
28
06

Sponsorloop KC STip

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

Bijenfestival Mellifera TreeBeekeeping Festival (t/m 30 juni)
Tijd: 14.00-17.00 uur
Org: Mathijs Herremans, Stichting Phien, Bartnictwo
en ZwarteBij.org
Locatie: Herenbosweg 25b, Melderslo

OndernemersCafé met burgemeester Ryan Palmen
Tijd: 19.00 uur
Org: Ondernemers Collectief Grubbenvorst en
Sociëteit Caldenbroich
Locatie: lunchroom Lekker Gewoën Grubbenvorst

Zomerconcert

za
29
06

zo
30
06

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Gebr. van Doornelaan Horst

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: ZwarteBij.org
Locatie: Herenbosweg 25b, Melderslo

Flessenkermis Hegelsom
(t/m 2 juli) met optreden LEAD

Flessenkermis Hegelsom met
muziek en Phoenix Biercantus

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix Pastoor Debijestraat Hegelsom

Tijd: vanaf 16.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix Pastoor Debijestraat Hegelsom

Muziekavond Bistro Beej Ôs LIVE

Phoenix Biercantus 2019

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Bistro Beej Ôs
Locatie: Bistro Beej Ôs Horst

Tijd: 17.30-20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

DAF Weekend - exposities
Horst aan de Maas 800

Foodfestival Bistro Preuven
Beej Ôs

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Peelmuseum America, De Zaal
Griendtsveen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Bistro Beej Ôs
Locatie: Bistro Beej Ôs Horst

Tijd: 10.30 uur
Locatie: centrum America, route Griendtsveen

Openluchtconcert Hubertus Hegelsom
en opening centrumplan en terras

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tablet Café
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: bibliotheek Horst

Ruiterfeest Wittenhorst (en 30 juni)
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Ruitersport Wittenhorst
Locatie: Hagelkruisweg 25, Hegelsom

Toertocht DAF
Horst aan de Maas 800
Tijd: 10.00 uur
Locatie: hele gemeente

DAF Weekend - exposities
Horst aan de Maas 800
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Peelmuseum America, De Zaal Griendtsveen

Sponsorschieten ‘ZaerUM Um van
te smullen’
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Stichting OLS 2019
Locatie: schuttersterrein Staarterstraat Sevenum

Kermis Grubbenvorst (t/m 2 juli)
Tijd: vanaf 16.00 uur
Locatie: Grubbenvorst

ma
01
07
wo
03
07

Onthulling & defilé route Hub
Horst aan de Maas 800

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: St. Caecilia
Locatie: Bondszaal America

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: muziekvereniging St. Hubertus
Locatie: terras café Debije Hegelsom

Kennismakingsdag Zwarte Bij

Onthulling DAF-kunstwerk
Horst aan de Maas 800

Tijd: 08.30-12.15 uur
Org: Jolien runs for KiKa - Berlijn 2019
Locatie: MFA Kerkebos Swolgen

Brood bakken

Opening expositie ‘Megjes in
Kronenberg’
(t/m 6 juli te zien)

Pleinconcert
Tijd: 18.45-19.30 uur
Organisatie: Meriko Vocaal
Locatie: kerkplein Meterik

Voorspeeluurtje: De Muzikantine
Tijd: 18.30-19.30 uur
Organisatie: De Muzikantine
Locatie: Strandpaviljoen Hoëg Broekhuizen

Muziek in de binnentuin met
Zanglust Meterik

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: H. Theresiakerk Kronenberg

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Wijk Hof te Berkel en De Zorggroep
Locatie: Hof te Berkel Horst

Open Tuin
Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: familie Jenniskens
Locatie: Kogelstraat 41, Hegelsom

do
04
07

Muzikantine Bazaar
Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: Stichting De Muzikantine
Locatie: atrium Lambertuskerk Horst

Zomeravondconcert
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Ontmoetingsfeest Melderslo
Beter Samen Leven
Tijd: 14.00-19.00 uur
Organisatie: Goed Samenleven, Wonen Limburg en
Synthese
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Optreden The Rolling Notes
Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Musical Oosterse Nacht
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Meuleveld Kinderkoor
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

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

Plezier op en rond het boerenerf
• kinderboerderij
• Speeltuin en indoor
• Pannenkoeken eten

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

service 19

27
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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

09.00
09.00

Kronenberg

Meerlo

(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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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
28 t/m 4 juli 2019
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
T 0478 58 07 00

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
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Kwaliteit heeft een naam

Melderslo

Meterik

Swolgen

Zaterdag 29 juni is onze laatste
verkoopdag. Wij danken u voor het in
ons gestelde vertrouwen en hopen u
volgend jaar weer te mogen begroeten.

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

In de Rozenhof in Lottum werd zondag 23 juni de roos Rosa Green Connection Sweet 16 gedoopt
door burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas, veredelaar Martin Vissers en rozenkoningin
Mieke (foto). Na de doop werd de roos officieel aangeboden aan de zestien dorpsraden van de
gemeente en aan het bestuur en de vrijwilligers van 800 jaar Horst aan de Maas. In alle zestien
kernen van Horst aan de Maas wordt een rozenperk van deze roos aangeplant. (Foto: Lei Spreeuwenberg)

Lottum

Venray

Gebiedsteams

Roos voor zestien dorpen gedoopt

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

Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL

Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super

8.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Sorrento Plus
Een prachtige, tijdloze keuken die past in
ieder interieur. Hier uitgevoerd in hoogglans
kristalwit met een grote, greeploze apparatenwand en vrijstaand kook-spoeleiland. De
hoge kasten van deze moderne keuken
bieden veel opbergruimte en in de extra ruime koelkast kun je al je verse
producten gemakkelijk kwijt.

7.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bellmer

Durante

plaatste combi-oven, het com-

bineerd met eiken elementen en

posiet werkblad en de brede schouw-

veel handigheden zoals het inge-

kap zijn slechts een paar details van deze

bouwde wijnrek en houten kratten maken

prachtige moderne keukenopstelling. De

het een feestje in deze nieuwe keuken te

grijs eiken gebeitste kaderdeuren geven

koken. Meteen voor de laagste prijs

deze nieuwe keuken een landelijke

en inclusief apparatuur met 5

en sfeervolle uitstraling.

jaar garantie.

Lavazwarte fronten gecom-

Een op ooghoogte ge-

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

6.299,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

