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Opening champignon
paviljoen De Locht
Het nieuwe champignonpaviljoen van Museum De Locht in Melderslo werd officieel geopend op vrijdagmiddag 13 juni. Burgemeester Kees van Rooij opende het paviljoen
samen met Patrick van der Broeck, gedeputeerde van provincie Limburg. Lees verder op pagina 03

Grubbenvorst niet overtuigd
door fijnstofrapportages
De dorpsraad van Grubbenvorst is al jaren druk bezig met de gezondheidsproblematiek rond fijnstof in haar
dorp. Sinds 2011 wordt de concentratie van de uitstoot nauwkeurig bijgehouden via een meetstation. Inmiddels
beschikt de raad over drie rapportages. Hoe is de stand van zaken en wat verwacht de dorpsraad voor de
toekomst?
De dorpsraad van Grubbenvorst
maakt zich al jaren grote zorgen
over de ontwikkelingen rondom het
dorp, zoals de bouw van een Nieuw
Gemengd Bedrijf (NGB), het zand- en
grindverwerkingsbedrijf CVI en de
steeds drukker wordende A73. Naast
overlast van stank en geluid is men
bezorgd over de gezondheidsrisico’s
door de uitstoot van fijnstof. Deze
kleine stofdeeltjes kunnen leiden

tot luchtweg- en longaandoeningen
en hart- en vaatziekten. Hierbij zijn
vooral de allerkleinste deeltjes fijnstof
gevaarlijk, omdat die diep ingeademd
kunnen worden en zich dus kunnen
verzamelen in de diepere luchtwegen.
In Europa mag het daggemiddelde
maximaal 35 dagen per jaar de norm
van 50 microgram per kubieke meter
overschrijden. Vanaf 2006 heeft de
dorpsraad zich hard gemaakt voor

0-metingen, zodat de fijnstofontwik
keling rondom Grubbenvorst scherp
in de gaten gehouden zou kunnen
worden. Ook een aantal huisartsen
uit de regio heeft toentertijd aan
de bel getrokken. Het heeft enkele
jaren geduurd, maar in 2011 is aan
de Hoogheide, tussen Melderslo en
Lottum, uiteindelijk toch een tijdelijk
meetstation gekomen.
Lees verder op pagina 02
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Pilot Poznaj Holandie
Om nieuwkomers in Nederland te laten wennen aan een andere taal, andere gewoontes en gebruiken, neemt de
organisatie Viva Polonia Poolse arbeidsmigranten bij de hand. In de regio Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray
starten zij met de pilot Kennismaken met Nederland/ Poznaj Holandie.
De pilot maakt deel uit van een
groter project dat opgestart is door het
Ministerie van Werkgelegenheid en

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray
Blauwebessenland
gehele gemeente
Zomer in Horst aan de Maas
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Sociale Zaken rondom integratie. De
organisatie verzorgt vijf bijeenkomsten
waarbij onder andere wordt gesproken
over de verschillen tussen de twee
landen. Verder worden Nederlandse
gebruiken uitgelegd, maar ook de lokale
gebruiken zoals carnaval. Tijdens de

vierde bijeenkomst vindt een informa
tiebeurs plaats waarbij sprekers van de
belastingdienst, UWV, woningbouwver
enigingen en anderen de arbeidsmigran
ten informeren. Monika Brzakala van
Viva Polonia: “Er zijn nu 115 aanmeldin
gen. We gaan ons voornamelijk richten

op het leven in een lokale gemeenschap.
Dit gaan we doen in groepen van twintig
mensen. We gaan laten zien wat er in
de gemeenten te doen is, maar luisteren
ook naar de behoefte van de deelne
mers. Als de deelnemers bijvoorbeeld bij
een sportvereniging willen, kunnen we
iemand uitnodigen die daar over gaat
vertellen. Het is ook belangrijk dat de
arbeidsmigranten deelnemen aan acti
viteiten in de gemeente. De eerste stap

van integratie is toch een praatje maken
met anderen.”
“De bijeenkomsten gaan we op
verschillende locaties in de gemeente
houden. Zo zien de deelnemers ook
meer van de gemeente. Aan het einde
van de reeks tekenen de deelnemers
een participatieverklaring.” Deze parti
cipatieverklaring is een onderdeel van
maatregelen om integratie van migran
ten te laten slagen.

Vervolg voorpagina

Grubbenvorst niet overtuigd door
fijnstofrapportages
“Het is immers niet alleen van
belang voor Grubbenvorst, maar ook
voor de omliggende dorpen”, vertelt
Pim de Bekker, vicevoorzitter van
de Grubbenvorster dorpsraad. Uit de
onlangs gepresenteerde rapportages
blijkt dat de concentratie fijnstof niet
wettelijk overschrijdend is. Desondanks
is de dorpsraad niet gerust. “Voor
de kleinste deeltjes fijnstof is nog
geen goede norm vastgesteld, terwijl
die juist heel gevaarlijk kunnen zijn.
Daarvoor zouden eerst eens gezond
heidsnormen bepaald moeten wor
den”, stelt De Bekker.

‘Uitspraak niet terecht’
De dorpsraad benadrukt daarnaast
dat het geen permanent meetstation
betreft. “Je wilt de tendens kunnen
zien, anders heeft het weinig zin.
Wanneer het station verdwijnt, hebben
we geen zicht meer op de invloed van
(nieuwe) bedrijven op de concentraties
fijnstof”, vertelt Ruud Meijers, voorzitter
van de dorpsraad van Grubbenvorst. De
Bekker: “Ook de effecten van fijnstof uit
het Ruhrgebied verdwijnen hiermee uit
beeld. Hier moeten we echter rekening
mee houden, want bij toename van de
concentraties kunnen we daar last van
krijgen. Al is de tendens wel zo dat de

Pim de Bekker en Ruud Meijers van de Grubbenvorster dorpsraad
bedrijvigheid daar afneemt.”
Ondanks onderzoek van de GGD
waaruit is gebleken dat de komst van
een NGB niet tot extra gezondheids
risico’s zal leiden, maakt de raad zich
zorgen. “De GGD stelt dat er niets aan

de hand is, maar hoe zal de controle
en handhaving er straks uitzien? Op
jaarbasis valt het nu mee, maar wat als
de uitstoot veelal in een bepaalde tijd
plaatsvindt? Dan kan het gevaarlijk zijn
voor de volksgezondheid, met name

voor de mensen in de nabije omge
ving”, stelt De Bekker. “We zullen de
gezondheidsproblematiek rond fijnstof
zeer kritisch blijven volgen. Het is onze
taak om hierover met de burger te
communiceren”, sluiten de heren af.

Staatsbosbeheer blogt over werkzaamheden

‘Onvergetelijke n
 atuurmomenten delen’
Oog in oog staan met een ree, bij een rode zonsondergang zwaluwen
tellen en samen met gebruikers nieuwe wandel- en fietsroutes ontwikkelen:
de Limburgse boswachters maken in hun werkzaamheden heel wat mee.
Sinds kort kan iedereen hun avonturen volgen op een weblog.
“Ik kwam zoveel verhalen tegen
waarvan ik dacht, dat moet ik een keer
opschrijven. Nu kan iedereen ze lezen”,
vertelt boswachter Andy Liebrand over
het initiatief van de Limburgse afdeling
van Staatsbosbeheer. Andy Liebrand en
zijn Zuid- en Midden-Limburgse collegaboswachters zijn al een tijd actief op
sociale media als Twitter en zijn sinds
kort ook gestart met het bijhouden van
een weblog.
“De tijd dat Staatsbosbeheer
brieven stuurde, is voorbij. Wij gaan
ook mee met de tijd. Een blog is een
mooi item. Je kunt hiermee informeren,
bijvoorbeeld over houtoogst of een
nieuwe route, maar we kunnen ook
bijzondere dingen die we mee maken
delen, bijvoorbeeld met filmpjes of
foto’s. Zo maakte ik kort geleden mee
dat ik een ree tegen kwam. Nadat we

daar een tijdje stonden, kwam ze naar
me toe en likte aan mijn statief en
knabbelde aan mijn broekspijp. Dat was
zo’n onvergetelijk moment.”
Een collega filmde een vos met vijf
jongen, een ander fotografeerde een
ree bij een vossenburcht. De boswach
ters schrijven verhalen van zichzelf,
maar ook van hun team. “Voorlichting
is een deel van het takenpakket
van een boswachter”, legt Liebrand
uit. Deze functie kan nu deels via
de weblog vervuld worden. “Soms
schrijven we een diepgaand stuk met
specifieke informatie, een andere keer
plaatsen we een sfeerverhaal of een
stukje historie. Je krijgt een inkijkje
in ons werk. Zo hebben we onlangs
geschreven over handhaving, maar
staat er ook een filmpje op van een
dassenburcht die door reeën, vossen,

ratten en andere dieren ’s nachts als
brug gebruikt wordt en dat door de
VARA werd uitgezonden.”
De boswachters proberen wekelijks
een bericht te plaatsen. “De weblog
is voornamelijk gericht op mensen

uit de omgeving. We proberen zoveel
mogelijk ingangen te creëren waarop
mensen over onze werkzaamheden te
weten kunnen komen.” Via staatsbos
beheerlimburg.wordpress.com zijn de
verhalen van de boswachters te volgen.

Een overheerlijk
blauwe bessen pakket
voor 2 personen

€20,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Opening champignon
paviljoen De Locht
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Lekker en pittig

Brood met Pepers

Gedeputeerde Van der Broeck
hield een openingstoespraak, waarin
hij de plek waar de champignon in de
spotlight staat, prees. “De champignon
verdient zijn eigen plek. Champignons
zijn een veelzijdig product en laten
de historie van de Noord-Limburgse
landbouw zien. Het paviljoen is het
informatiecentrum voor champignons.”
Bij het paviljoen sprak ook burge
meester Kees van Rooij zijn bewon
dering uit. “Tijdens de Floriade zei ik
tegen internationale gasten dat wij de
Mushroom Capital of Holland zijn. Je
vraagt je dan af hoe je dat kunt laten
zien. Dankzij dit paviljoen is dat nu
mogelijk geworden.”
De eerste plannen voor het
Champignonpaviljoen ontstonden al

in 2008. Het oorspronkelijke ontwerp
was een paddenstoel die rechtop
stond. Wiel Clabbers, voorzitter van
de commissie champignons, licht toe:
“Het ontwerp van de paddenstoel
werkte niet, want we zouden dan
met twee verdiepingen moeten gaan
werken. Dit zagen we niet zitten.
Toen kwam iemand met het idee
om de paddenstoel doormidden te
snijden en op zijn kant te leggen.
Dit was een beter idee. De inspiratie
voor dit gebouw hebben we gehaald
uit de futuristische gebouwen van
de Floriade.” Clabbers is blij met
het eindresultaat. “We hebben dit
gebouw kunnen realiseren dankzij de
vrijwilligers, dat vind ik erg mooi. Er
zijn tegenslagen geweest en nu het

af is, voelt het ook een beetje als een
opluchting dat alles gelukt is.”
Henk Kemperman, directeur van
Museum De Locht, sluit zich bij hem
aan. “De realisatie van dit paviljoen
kende een lange weg. De vrijwilligers
hebben vol enthousiasme hieraan
gewerkt. Ik kan zeggen dat ik erg trots
ben op het resultaat. Het is vooral
belangrijk dat we een bepaalde sfeer
kunnen neerzetten. De inrichting
moet goed passen bij het gebouw.
We zijn nog niet helemaal klaar met
de inrichting, want we willen graag
gaan digitaliseren, zodat mensen
bijvoorbeeld begeleidende teksten
op hun smartphone krijgen en dat de
beleving interactiever wordt voor de
bezoeker.”

totale opruiming

2 halen = 1 betalen

(goedkoopste artikel gratis) m.u.v. spirituele- en geurartikelen
Bonikki Living & Giving St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst
t 077 398 63 57 www.bonikki.nl

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

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

Kamperen in De Kuip
Frans en Xander Rossel uit Meerlo overnachtten vrijdagnacht 13 juni in voetbalstadion De Kuip in
Rotterdam. Het voetbalgras was voor één keer omgetoverd tot een camping. Ruim tweehonderd voetbal
liefhebbers overnachtten in Rotterdam en keken ook de eerste WK-wedstrijd van Oranje tegen Spanje in het
stadion. Het was voor het eerst dat het Rotterdamse stadion veranderde in een camping. De hoofdsponsor
van Feyenoord selecteerde uit een paar duizend inschrijvingen voetbalfans voor deze overnachting
in De Kuip.

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

€17,

AUTO
ONDERHOUD
autoonderhoudplan.nl/horst
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Geslaagden gemeente Horst aan de Maas
Veel leerlingen uit Horst aan de Maas kregen vorige week te horen dat zij geslaagd zijn voor hun eindexamens van de middelbare school. Hieronder een lijst van alle geslaagden uit het eerste
tijdvak. Namens het hele team van HALLO Horst aan de Maas: van harte gefeliciteerd.

IVO Deurne

Claudi van Deursen Griendtsveen.

Melderslo, Joyce Muijsenberg Sevenum,
May van den Munckhof Horst, Evie
van den Munckhof Horst, Sanne Peters
Meterik, Rik Peters Lottum, Daan
Reijnders Horst, Sanne Reijnen Horst,
Wouter Richters Sevenum, Stijn Sijbers
Sevenum, Anne de Swart Swolgen,
Eva Thijssen Broekhuizenvorst, Joris
Tielen Sevenum, Nienke Ummenthun
Sevenum, Maud Vermazeren Horst,
Lukas Vorstermans Lottum, Ymke
Wagemans Horst, Eefke Zeelen
Sevenum.

Havo

Havo

John de Ruiter Evertsoord, Bo Cox
Griendtsveen.

Marieke Aben Grubbenvorst, Stan
Aerts Swolgen, Bram Arts Horst,
Jorno den Bekker Horst, Sanne

De leerlingen uit Horst aan de Maas
die in het eerste tijdvak geslaagd
zijn op de Instelling Voortgezet
Onderwijs (IVO) Deurne zijn:

Deelschool
Peellandcollege
Vwo

Deelschool
Alfrinkcollege
Vmbo Gemengde
Leerweg
Roy van der Heijden Griendtsveen.

Deelschool Hub van
Doornecollege
Vmbo Basisberoeps
gerichte Leerweg

Belga Grubbenvorst, Linda Besouw
Grubbenvorst, Stan Boots Kronenberg,
Bart Brouwers Lottum, Bas Buijssen
Hegelsom, Jouri Burgers Meterik, Job
Campman Swolgen, Leonie Camps
Horst, Alisha Coenders Horst, Guus
Colbers Sevenum, Romy Cox Sevenum,
Lotte Cox Hegelsom, Dion Curvers
Broekhuizen, Thijs Custers Sevenum,
Sam Derks Horst, John ten Doeschate
Sevenum, Djai Driessen Meterik, Karin
Driessen Tienray, Frank Eijking Horst, Ilse
Elbers Horst, Imke Friesen Meerlo, Bas
Geertjens Horst, Sjors Geurts Meterik,
Leonie Geurts Meerlo, Eefje Gielen
Horst, Dennis van den Goor Kronenberg,
Dian van de Goor Broekhuizenvorst,
Luc Hendrix Melderslo, Anke Hermans

Bob van Leuven Horst, Mark Linssen
Horst, Juul Lit Sevenum, Sinnie Lok
Horst, Loes Maassen Sevenum, Nina
Machielse Sevenum, Michelle Maessen
Horst, Nikola Maronska Hegelsom,
Michelle Mooren Meerlo, Bart Mulders
Kronenberg, Judith van de Munckhof
America, Kristel van den Munckhof
Horst, Paul van de Munckhof Horst,
Saartje Munten Meterik, Joey Nabben
Swolgen, Sven Naus Sevenum, Thijs
Nillesen Hegelsom, Hans van de
Pasch Meerlo, Dré Peeters Meterik,
Geert Philipsen America, Niels Van
Rens Hegelsom, Mieke van de Riet
Sevenum, Louka Rongen America, Stijn
Ruijs Grubbenvorst, Meggy Rutten
Melderslo, Ilvy Sanders Melderslo,

Begraven verhalen
5/16

Kerkhof Hegelsom

Op de kerkhoven in Horst aan de Maas zijn diverse bijzondere grafmonumenten te vinden. Bijzonder door de
mensen die er begraven liggen of door het monument zelf. HALLO Horst aan de Maas gaat in deze serie op zoek
naar die begraven verhalen. In deze aflevering: het kerkhof in Hegelsom.

Ruben van Deursen Griendtsveen.

Vmbo Kaderberoeps
gerichte leerweg
Luuk Mennen Griendtsveen.

Dendron College
De leerlingen uit Horst aan de Maas
die in het eerste tijdvak geslaagd zijn
op het Dendron College in Horst zijn:

Gymnasium
Anne de Bekker Sevenum, David de
Bekker Sevenum, Sanne Beurskens
Broekhuizenvorst, Renée Coenen
Melderslo, Evie Hoeijmakers Sevenum,
Nina Jacobs Horst, Nikki Laurijsse
Meterik, Caro Lemmen Meterik, Suz
van de Logt Grubbenvorst, Anita
van de Munckhof Horst, Machteld
Sanders Horst, Nikki Valckx Horst, Roos
Verstegen Sevenum.

Atheneum
Carmen Aerts Horst, Aimee Albers
Melderslo, Jor Arts Hegelsom, Inge
Backus Melderslo, Jannie Beckers
Horst, Giel Besouw Horst, Annick
Boekesteijn Horst, Koen van den Brandt
Lottum, Rosina Buijssen Sevenum,
Inge Coenders Melderslo, Michelle
Cox Horst, Dirkje Driessen Melderslo,
Nina Drijfholt Horst, Daan Eekers
Grubbenvorst, Loes Engels Sevenum,
Nikki van Gasteren Sevenum, Pascal
Gerritzen Grubbenvorst, Twan Goossens
Lottum, Renée Haegens America,
Merel Jacobs Sevenum, Kyra Jakobs
Horst, Wietske Jansen Meterik, Rowie
Janssen Swolgen, Luud Janssen Horst,
Maud Jenneskens Hegelsom, Dirk
Jeurissen Horst, Stef Joosten Sevenum,
Meike Kleeven Lottum, Lia Kleuskens
America, Stan Kleuskens Horst, Sanne
Kusters Hegelsom, Ichelle Meijboom

Horst, Jannes Hoeijmakers Horst, Sten
Hoeijmakers Lottum, Ilse van den
Homberg America, Marleen van Hooft
Meerlo, Fabienne ten Horn Horst, Eline
Houterman Meterik, Anouk Houterman
Meterik, Jelle Houwen Meterik, Anne
Jansen Meterik, Kyle Janssen Horst,
Luciën Janssen Broekhuizen, Gijs Janssen
Horst, Melle Janssen Sevenum, Willem
Jeurissen Horst, Sem Joosten Meterik,
Floortje Kauffman Grubbenvorst,
Chiem van Keijsteren Meerlo, Marlou
Kellenaers Hegelsom, Kim Kleuskens
Melderslo, Sophie Kleuskens Melderslo,
Sanne Kluskens Hegelsom, Jella van de
Laak Meerlo, Kay Lamers Horst, Sanne
Leijsten Melderslo, Meike Lemmen
Sevenum, Eddie van Leuven Swolgen,

Ingesloten door enkele
nieuwbouwwijken en met als
buurman de skatebaan, ligt het
kerkhof van Hegelsom. In 1933,
toen het rectoraat Hegelsom werd
gesticht, werd ook de begraafplaats
aangelegd. Voor die tijd werden de
overleden inwoners van Hegelsom
begraven op het kerkhof in Horst.
De oudste graven die er nu nog te
vinden zijn, zijn echter niet ouder
dan een jaar of vijftig. “De oudere
graven zijn in de afgelopen twintig
jaar bijna allemaal geruimd nadat
de grafrechten waren verlopen en
de nabestaanden van de over
ledenen deze niet meer wilden
verlengen. Het gaat denk ik om

zo’n 150 graven”, geeft beheerder
Louis Huijs aan. Ook de graven van de
slachtoffers, die tijdens het bombarde
ment van 1942 vielen, zijn niet meer te

vinden op de begraafplaats. In de nacht
van 31 juli op 1 augustus 1942 trokken
verschillende vliegtuigen over Horst die
vanaf half drie zware bommen afwier
pen. Bij dit bombardement werden de
huizen van de families Saris en Aerts,
ter hoogte van de kruising BosstraatSpeulhofsbaan, zwaar beschadigd.
In totaal zes mensen vinden daarbij de
dood: het echtpaar Saris-van Rens, het
echtpaar Aerts-Wijnands en mevrouw
Kellenaers-Derix met haar zoon.
Ongeveer zestig huizen in de omgeving
liepen als gevolg van de luchtdruk
schade op. Uiteindelijk bleken er in
totaal negen bommen in Hegelsom
terecht te zijn gekomen. De slachtoffers
werden allen in Hegelsom begraven.
Deze graven zijn er intussen niet
meer. In plaats daarvan herinnert een
gedenkplaat aan deze ramp. “Op deze
manier worden ze niet vergeten”, aldus
Huijs.
Enkele jaren geleden kampte de
begraafplaats met een ware golf aan
diefstallen. Ornamenten en bloemen
waren regelmatig doelwit van diefstal.
“Het is erg jammer dat dit gebeurt.
Sinds we camerabewaking hebben,
behoort dit echter gelukkig tot het
verleden.”
Momenteel telt het Hegelsomse
kerkhof zo’n vijfhonderd graven.
Daarnaast is er een zijpad waar

een tiental urnen begraven zijn.
Volgens Huijs wordt in Hegelsom
in 35 procent van de sterfgevallen
gekozen voor crematie. “Het aantal
begrafenissen wordt steeds minder.
Dat is een landelijke trend die ook
in Hegelsom merkbaar is”, aldus
Huijs. Op de begraafplaats zijn veel
traditionele grafstenen te vinden,
zoals witstenen kruizen en marme
ren gedenkplaten. Sommige nabe
staanden hebben echter voor een
afwijkend monument gekozen. Zo is
er een graf met daarop een gebro
ken hart, symbool voor de liefde van
een man voor zijn overleden vrouw.
Op een ander graf staan drie stenen
zuilen, met daarop in rode letters
de naam van de overledene. Louis
Huijs vertelt dat hij nabestaanden
graag de mogelijkheid biedt op
een persoonlijke manier iemand
te herdenken. “De eigen identi
teit van een overledene mag best
zichtbaar zijn op een kerkhof”, vindt
hij. “Mensen betalen grafrechten,
waardoor wij verplicht zijn de graven
te onderhouden. Het kerkhof wordt
wekelijks door een groepje vrijwil
ligers bijgehouden. Zij weten precies
wanneer ze wat moeten doen. Ik
heb waardering voor het werk dat
deze vijf mannen doen. Als beheer
der heb je de taak dat alles rondom
een begrafenis correct verloopt. Daar
dien je heel secuur in te zijn.”
Bron: onder andere Oud Horst in
het Nieuws deel 5

nieuws 05
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Joris Seuren Horst, Juul Seuren Lottum,
Nikky Slof Swolgen, Laurie van Soest
Melderslo, Manon Spreeuwenberg Horst,
Merel Steeghs Meterik, Bram Van der
Sterren Horst, Jochem van der Sterren
America, Ward van der Sterren Horst,
Elinde Stoop Broekhuizenvorst, Rianne
Thijssen Lottum, Lizzy Thijssen America,
Bart Tielen America, Suzanne Vaarting
Meerlo, Niek Vergeldt Lottum, Lieke
Verhaeg Kronenberg, Pim Verkoijen
Grubbenvorst, Carli Vermeeren Horst,
Roel Verstegen Sevenum, Remco
Verstraaten Melderslo, Coen Vissers
Meerlo, Esther Voermans Hegelsom, Luc
Vullings Meterik, Tom Walraven Meterik,
Falco Wijnen Horst, Koen Wijsman
Horst, Lieke Winkelmolen Horst, Elisa
van Wylick Broekhuizen, Rick in ’t Zandt
Sevenum.

Vmbo Theoretische
Leerweg
Laura Achten Meterik, Marnix van
Aken Swolgen, Sanne Alaerds Horst,
Roy Appeldoorn Horst, Niels van Asten
Horst, Ivo Bastiaans Meerlo, Anouk
Beerkens Melderslo, Zoë Bergmans
Horst, Britt van Berlo Sevenum, Koen
Bongers Grubbenvorst, Renée Bouten
Lottum, Mike Bovee Kronenberg,
Esmée van Boven Horst, Casper ten
Brink Horst, Lynn Claessen Horst, Janske
Cox Horst, Loes Cuijpers Horst, Roan
van Deijnen Horst, Aniek Derikx Meerlo,
Elke Dierx Meterik, Arline van Dijck
Melderslo, Ellis Draak Evertsoord, Kim
Duijkers Horst, Els Engels Sevenum, Rik
Exterkate Horst, Stan Gerritsen Tienray,
Jobb Geurts Horst, Sanne Geurts Horst,
Els Gommans Kronenberg, Fenna
Gommans Sevenum, Roos Gooren
Broekhuizenvorst, Chantal Haenen
Sevenum, Linda Hegger Hegelsom,
Nadieh Hegger Horst, Tim Heijligers
Hegelsom, Lisa Heinemans Lottum,
Sanne Van Helden Sevenum, Gies
Heldens Sevenum, Maartje Hermkens
Sevenum, Maxime ten Horn Horst, Bob
van Issum Horst, Ilse Jacobs Melderslo,
Casper Jans-Beken Horst, Nino Jansen
Sevenum, Isha Janssen Meterik, Nardo
Janssen Sevenum, Maarten Janssen
Grubbenvorst, Zoë Keijsers Sevenum,
Phoebe Keijsers Sevenum, Kayleigh
van Kempen Sevenum, Bob van de
Kerkhof Grubbenvorst, Sofie Kleuskens
America, Lara Kunkeler Horst, Willem
Kurvers Sevenum, Jefrey Kusters
Meerlo, Irma De Lange Meerlo, Karlijn
van Lieshout Hegelsom, Niels van
Lin Broekhuizenvorst, Sophie Lindner
Broekhuizenvorst, Pien Van de Lisdonk
Melderslo, Nalin Luijpers Horst, Marah
Luttge America, Ylva Manders Horst,
Sem van der Markt Sevenum, Ilse van
Megen Lottum, Martijn van Meijel
Sevenum, Yannick van der Molen
Horst, Alisa Muijres Grubbenvorst,
Thijs van den Munckhof America,
Aniek van Neerven Meterik, Romy
Niggebrugge Horst, Frederique Nijssen
Grubbenvorst, Ramin Omarkheel
Hegelsom, Lieke Oomen Hegelsom,
Sjoerd Oudenhoven Tienray, Martijn
Paardekooper Broekhuizenvorst,
Ymke Peeters Melderslo, Ben Peeters
Hegelsom, Ilse Pouwels America, Luc
Pouwels America, Veerle Reijntjes
Broekhuizen, Roel van Rens Hegelsom,
Sander van Rens Sevenum, Evelien
Richters Sevenum, Jill van de Riet
Sevenum, Luuk Rutten Melderslo, Britt
Scheepers Horst, Melissa Schirmann

Broekhuizen, Maikel Schoeber
Melderslo, Kris Schonewille America,
Eddy Šcurovskis Horst, Daphne Sino
Grubbenvorst, Liz Smedts Horst, Rick
van Soest Horst, Fleur Spreeuwenberg
Horst, Jelle van de Steeg Sevenum,
Iris van der Sterren Horst, Lonneke
Sturme Kronenberg, Judith Tielen
Sevenum, Kiki Verbeek Grubbenvorst,
Maartje Verbong Grubbenvorst, Coen
Verhaegh Sevenum, Sil Verhaegh
Horst, Niels Verheijen America, Vera
Verstegen Broekhuizenvorst, Joep
Verstegen Sevenum, Bo Vervoort
America, Cindy Vullings Sevenum,
Aniek Vullings Horst, Lennart Weijs
Horst, Gemma Weling Kronenberg, Max
van Wersch Horst, Nienke Wijnhoven
Horst, Jessie Wijnhoven Melderslo,
Roos Willems Horst, Olav Wilms Horst,
Zowie Wismans Melderslo, Veerle van
Zadelhoff Melderslo.

Vmbo Kaderberoeps
gerichte Leerweg
Afdeling: Bouwen, Wonen en
Interieur
Hube Cleven Swolgen, Guus Kurvers
Sevenum, Ivo van den Munckhof Horst,
Iris Papenborg Lottum, Rik Philipsen
America, Koen Reek Swolgen, Jet
Schippers Horst, Luc Schrijnwerkers
Grubbenvorst, Eefje Theeuwen
America, Jeroen Verhoeven Lottum, Erik
in ’t Zandt Lottum.
Afdeling: Metalektro
Koen Arts Horst, Niels
Cornelissen Melderslo, Bas Engels
Broekhuizenvorst, Kevin Geurts
America, Reno Kox Horst, Kerim Lafta
Horst, Maikel Linders Grubbenvorst,
Thomas Lucassen Sevenum, Jesper
Peters Swolgen, Rick van Rhee Horst,
Sam de Rooij Horst, Joep Swinkels
Horst, Sjoerd Thijssen Lottum, Joey
Vogelzangs America.
Afdeling: Zorg en Welzijn
Stijn Arts Horst, Elja Bovens Horst,
Guido Derks Horst, Lieke Dunnewijk
Horst, Demi van Elst Meerlo, Carlien
van Enckevort America, Isabel Heldens
Broekhuizen, Anouk Hoeijmakers
Broekhuizenvorst, Robin Huijs
Sevenum, Lieke Janssen Meterik, Cas
Janssen Horst, Dennis Kern Swolgen,
Esther Kessels America, Larissa Kuiper
Horst, Tessa Linders Tienray, Ellis van
den Munckhof Horst, Mariska Nabben
Swolgen, Gradje Nellen Horst, Daan
Noijen Meerlo, Yasmin Omar Horst,
Guusje Oudenhoven Horst, Sacha
Pijnenburg Horst, Fran Portal Horst,
Fenna Pouwels Kronenberg, Suus
Raedts America, Noëlle De Ruijter
Grubbenvorst, Ali Sardari Shahbolaghi
Hegelsom, Veronique Sibering Meerlo,
Suus Thijssen Horst, Lieke Vullings
Horst, Paco van de Water Meerlo, Mieke
Wijsman Horst.

Vmbo Basisberoeps
gerichte Leerweg
Afdeling: Bouwen, Wonen, Interieur
Guus Bovee Hegelsom, Sjoerd Brouwers
Lottum, Davy van Geffen Grubbenvorst,
Jerry Gruntjens Horst, Mitchel Henraath
Horst, Ricardo Van Lierop Horst, Sjoerd
Lucassen Sevenum, Joyce van den
Munckhof Hegelsom, Erwin Oomen
Hegelsom, Niek Peeters Hegelsom, Ylva
Verberne Meerlo, Rob Verbong Meterik,
Wessel Walter Sevenum, Tina Wilms
Evertsoord.

Afdeling: Metalektro
Jimmy Hoogers Sevenum, Danny Jacobs
Swolgen, Johan van Mierlo Swolgen,
Timo Muijsers Grubbenvorst, Job Rutten
Melderslo, Lars Schoeber Horst, Jim
Snellen Lottum.
Afdeling: Transport en Logistiek, VM1
Tom Jacobs Swolgen.
Afdeling: Zorg en Welzijn
Anouk Achten Melderslo, Sultan Akdas
Horst, Desmond Bolk Horst, Amy
Bongers Lottum, Iris Coenen America,
Lonneke Coppus Hegelsom, Tom van
Dijk Grubbenvorst, Loes Donders
Melderslo, Romee Driessen Melderslo,
Niek Faasen Horst, Jikke van Gerven
Swolgen, Kim Gommans Melderslo,
Dewi Groen Horst, Stijn Haumann
Sevenum, Celine Hesen Meterik,
Kim Hoeijmakers Broekhuizenvorst,
Julika Huijs Horst, Wesley Janssen
Sevenum, Jantien Keijsers Horst, Lot
Klein Overmeen Tienray, Anne-Fleur
Lemmen Horst, Sophie Leupers Horst,
Lisa Linders Tienray, Femke Litjens
Melderslo, Tom van Meijel Horst, Justin
Nabben Lottum, Shalena Opbroek
Meterik, Jetske Rasing America, Janiek
Sneeuw Horst, Henrique de Sousa
Silva Horst, Romy Thielen Horst, Pleun
Verhaegh Sevenum, Demie Vermeulen
Meterik.

NIL-las-diploma:
Thomas Lucassen Sevenum, Timo
Muijsers Grubbenvorst, Jesper Peters
Swolgen, Lars Schoeber Horst, Joep
Swinkels Horst.

Citaverde College
De leerlingen uit Horst aan de Maas
die in het eerste tijdvak geslaagd
zijn op het Citaverde College in Horst
zijn:

Basisberoepsgerichte
Leerweg Landbouw
Thei Aerts Lottum, Kevin Bouten
Sevenum, Laura Cuppen Horst, Kevin
Falize Swolgen, Aira Hagens Horst,
Melissa Heldens Horst, Jesse Huijs
Lottum, Anouk Janssen Melderslo, Youri
Jongepier Horst, Andrea Keijsers Horst,
Rowie van Knippenberg Grubbenvorst,
Marieke Kurver Horst, Luke Martens
Horst, Sander Nillesen Sevenum,
Daniëlle Rijs Sevenum, Donny van
Rijswick Tienray, Liza Theeuwen Horst,
Marloeke Verhaegh Sevenum, Rob
Vogels Horst, Liisa Wegman Sevenum.

Kaderberoepsgerichte
Leerweg Landbouw
Niek Baeten Sevenum, Patty van den
Broek Sevenum, Jefry Cox Swolgen,
Ben van Gerven Swolgen, Joop
Geurts Horst, Sjuul Geurts Sevenum,
Youri Hegger Horst, Mike Koot Horst,
Gaby Leijser Grubbenvorst, Lieke
van Limbeek Griendtsveen, Sanne
Loonen Broekhuizen, Amber Oosterling
Horst, Laura Scheepers Sevenum, Tim
Schoeber Horst, Polle Sijbers Horst,
Laura Smedts Meterik, Evelien Swinkels
Meterik, Stan Theeuwen America, Jelco
Timmermans Hegelsom, Femke de Vaal
Evertsoord, Wendy Willemsen Horst.

Gemengde leerweg
landbouw
Teun Timmermans America.

Leerwerktraject
Basisberoepsgerichte
Leerweg Landbouw
Ingo Gijsen Sevenum, Joop Opbroek
Lottum.

Theoretische leerweg
landbouw
Wendy Cox Swolgen, Wiek de Kleijne
America, Alex Kuijpers Horst, Loek
Leijsten Kronenberg, Twan Van Lier

Sevenum, Tom Lucassen Sevenum, Luc
de Ruiter Evertsoord, Nancy Rutten
Sevenum, Bas Vergeldt Tienray, Chinook
Wilms Grubbenvorst.

Overige scholen
Het Raayland College in Venray, het
Blariacumcollege in Blerick, het
Valuascollege en College Den Hulster
in Venlo maken hun namen met
geslaagden pas na het tweede
tijdvak, de herkansingen, bekend.
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Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw,
onze zorgzame moeder en lieve oma

Nel Philipsen-Keizers
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw
aanwezigheid, de bloemen, de vele lieve woorden en kaarten
ons erg goed hebben gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Ad Philipsen, kinderen en kleinkinderen
Sevenum, juni 2014

Wij willen iedereen bedanken voor de steun,
de vele lieve kaarten en het medeleven rondom het overlijden
van Wie, pap, opa en superopa

Louis Weijs
“Wie van de Gastendonk”
Wies Weijs – Loonen, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Gastendonkstraat 44, 5961 JX Horst

Voor de vele blijken van medeleven betoond bij het plotseling overlijden
en de uitvaart van onze dierbare zuster, schoonzuster en tante

Ied Aerts
willen wij u hartelijk danken.
Uw woorden van steun en troost hebben ons goed gedaan.
Familie Aerts
Horst, juni 2014
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 21 juni 2014
om 18.00 uur in de H. Lambertus Kerk te Horst.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

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

Te koop zoete morellen, ook zelf
plukken € 1,- p/kg.
Grote voorraad bloemen, planten en
bomen tegen scherpe prijzen.
P. van Lankveld, Tienraijseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Gerrie

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Da Ma Zoeë 21 juni Merthal
dagkassa 20.00 uur.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.

Dankbetuiging

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparaties, laptops,
opschonen, (draadloos) internet,
antivirus, beveiliging.
Bel mij gerust: 06 14 51 11 20.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Te koop grote partij kasten (200),
diverse afmetingen in metaal of hout,
voor kantoor, berging of werkplaats.
Nieuw en gebruikt. Aanbieding Ahrend
metalen 2-deurs kasten 4 legborden en
sleutel, kleur bruin à 85 euro per stuk.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
T.k. gevr. Landbouwmachines o.a
hooimachine/hark/maaier/kipper/
ploeg/bloter/weisleep/mesttank/
maiszaaimachine/tractor enz..en vee/
paardentrailers 06 19 07 69 59.
Gastouder Meerlo buitengebied
heeft na de zomervakantie plek voor
enkele kinderen. Net buiten Meerlo aan
de Molenbeek, mooie plek, veel ruimte.
Dagen in overleg. 06 48 62 81 45 /
cvissershopman61@gmail.com

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Te koop: handgemaakte massieve
tafels van Douglas hout, voor binnen
en buiten. Afmetingen in overleg.
Voor meer info: 06 46 51 48 10.

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

Sharon Duijkers
& Teun Gommans

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

geven elkaar het ja-woord
op vrijdag 27 juni 2014 om
15.00 uur in het gemeentehuis
te Horst aan de Maas.

Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl loopt de
rits open van uw broek, rok, jas, tas of
laars? Wij kunnen deze in veel gevallen
repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Aanbieding! Bloeiende hortensia’s
nu 3 voor € 10,00 of 10 voor € 27,50
(div. srt. op=op). Vlinderstruik
(ook kleinbl.), heesters ook veel op
stam, bodembedekkers v.a. € 0,85
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.

Je bent van harte welkom
op onze receptie van 19.00 uur
tot 20.30 uur in onze feesttent
op Dorperdijk 19 in Sevenum.

Te koop kruisbessen.
Tel. 077 398 17 45.
Da Ma Zoeë 21 juni Merthal
dagkassa 20.00 uur.
Te koop kleine pakjes hooi à € 3,-.
Eerste snede 2014. Tel. 077 464 18 13.

Lekkere frambozen van de teler.
Frambozen direct bij de teler kopen,
we hebben heerlijke zomerframbozen,
elke dag vers geplukt! Ook jam en
siroop. Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
5963 NR, te Hegelsom.
Tel. 06 10 72 63 18.

Te huur bedrijfsruimte
tegen bedrijventerrein Berghem
Sevenum, bedrijfsruimte ca. 200m²
incl. toilet, kantine/kantoor en parke
ren. Evt. 70m² extra te huur. Per direct
beschikbaar. Info: www.arvalis.nl,
dhr. Albers 06 55 72 02 21.

Aardappelen nieuwe oogst te koop.
Werkt snel en erg gemakkelijk door de
zelfbediening. Mts. Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63 Hegelsom.

Heerlijke verse asperges, ook geschild!
Dagelijkse aanbiedingen. Ma-vrij: 10-12
en 13-17 u. Za: 9-17 u. Zo: op afspraak.
Verhaeg Asperges Kranestr 38 Horst
Tel 077 398 65 90.

Ook bij ‘t Winkeltje, Herstraat 44
een leuk oranje assortiment: vlaggen,
petten (r/w/bl/oranje), hoeden, sjaals,
div. versieringen, Holland siliconen
armband (voor hem/haar). Verder alle
dagen leuke vintage aanbiedingen!

Te koop zonnebloemen
en koffieboeketjes € 2.- per bos.
Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp nieuwepeeldijk 35 America
Tel 077 464 13 80.

Peulen en nieuwe aardappels,
diverse groenten en fruit te koop.
Tevens diverse goederen. van Helden
Americaanseweg 41, 5961 GN Horst.

Verloren damesbril in zwart etui op
7 juni van Pastoor Kerboschlaan naar
van Wijlickshove in Lottum.
Tel. 077 463 22 83.

Met spoed tijdelijke woonruimte
gevraagd voor 2 pers. (65+) in
gem. Horst a/d Maas. Met of zonder
inrichting. Per 1-10-2014 voor 10-12
maanden. Dank alvast voor uw reacties.
Bel/sms 06 20 84 15 28.

Te huur woonhuis Zeer ruim en
volledig geïsoleerd woonhuis te huur.
vzv. inbouwkeuken en mooie badka
mer, 2 wc’s. 3 slpk, ruime zolder via
vaste trap. tel 077 463 82 17.

Rolsteigers & ladders. Verhuur
en verkoop. Bezorgen mogelijk!
Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Gratis advies/
offerte aan huis. Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen - Sevenum).
Gevonden herenfiets,
centrum Hegelsom
info: 06 28 43 12 58.

Pasfoto’s direct klaar!
Voor officiële pasfoto’s & visa. Nu met
gratis profielfoto! 7 dagen per week
open van 13.00-21.00u. Gratis par
keren voor de deur. Ster Media Store,
Venloseweg 2 Horst. 077 398 78 55
www.videotheekhorst.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Da Ma Zoeë 21 juni Merthal
dagkassa 20.00 uur.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit o.a. kersen, frambozen,
rabarber, peulen (doperwten en
tuinbonen op bestelling) enz. Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

van den

Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, pal aan het bikepark
en bobbaan, in de zomer nog
beschikbaar. interesse mail naar
jeanne.verdellen@hotmail.com

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

-AKTIE

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

2 +1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL ACTIE DUURT TOT 26 JUNI 2014

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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Welkom lief ventje!

Geboren op
10 juni 2014

Faas
Zoon en broertje van
Frank en Loes Classens
Tijn
Loevestraat 81
5961 TW Horst

Welkom lief meisje!

Geboren op
14 juni 2014

Sjuul
Dochter en zusje van:
Rob en Ellen
Verheijen-Janssen
Fem
Van Stepraethstraat 1
5975 XR Sevenum

Geboren

Sten

12 juni 2014
zoon van
Theo en Desiree Janssen-Rutten
broertje van Job Janssen
‘t Stepke 20
5963 HE Hegelsom

Geboren

Lars

9 juni 2014
Zoon van
Ruud van den Munckhof
en Anne van Dinther
Den Spittheuvel 13
5976 PV Kronenberg

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Verkoop
Onderhoud & Reparatie
077-3987973 / 06-38518702
Americaanseweg 13 Horst

van 11 t/m 30 juni:

Hagro kantoormeubelen is gespecialiseerd in verkoop, montage en demontage van nieuwe en
gebruikte kantoormeubilair en magazijn inrichtingen. Ter versterking van ons team zijn wij op
zoek naar een enthousiaste

25% korting

Magazijnmedewerker / vrachtwagenchauffeur m/v
Tot deze functie behoort magazijnwerk (laden/lossen), bestellingen klaarzetten, montage van
kantoormeubilair en magazijnstellingen bij klanten tot je werkzaamheden, alsmede het transport
van kantoormeubilair en magazijnstellingen door heel Nederland.

op alle gebruikte kasten

We bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf en een
marktconform salaris. Van jou vragen we dat je representatief, stressbestendig en flexibel bent.
Daarnaast beschik je over het vrachtwagen rijbewijs en een chauffeurs diploma.

m.u.v. bestaande acties

Voor nieuw en gebruikt
kantoormeubilair bent u bij Hagro
aan het juiste adres.

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Horsterweg 19 te Sevenum
Tel. : 077-398 80 37

Brand tuin
huis Meterik
Aan de Crommentuijnstraat in
Meterik ontstond maandag
16 juni rond 07.00 uur brand in
een tuinhuis. De brandweer rukte
met diverse blusgroepen uit.
De brand in het tuinhuis breidde
zich snel uit en dreigde over te slaan
naar een loods waar een aantal
oldtimers geparkeerd stond. De
brandweer, die met twee voertuigen
uitgerukt was, wist uiteindelijk
uitbreiding van de brand naar de
loods te voorkomen. De oldtimers
raakten niet beschadigd. Er deden
zich verder ook geen persoonlijke
ongelukken voor.

Straten
Sevenum
vernoemd
naar granen
De straatnamen in de nieuwe
woonwijk bij de Beatrixstraat in
Sevenum krijgen namen van
soorten graan. Dat heeft het
College van B&W van Horst aan de
Maas onlangs besloten.
Vijf nieuwe straten in het
nieuwbouwplan bij de Beatrixstraat
in Sevenum krijgen de namen
Haverstraat, Tarwestraat,
Roggestraat, Boekweitstraat en
Korenpad. Het College van B&W
van Horst aan de Maas volgt
daarmee het advies op van de
Heemkundevereniging SevenumKronenberg-Evertsoord.
Volgens de heemkunde
vereniging zijn de straten vernoemd
naar een aantal granen die vroeger
in het Groot Veld, gelegen ten
zuidwesten van Sevenum, werden
verbouwd. Ook verwijzen de namen
naar het vroegere CHV-gebouw,
waar deze granen werden gemalen
en verhandeld.

Inbraak in
supermarkt
Een supermarkt aan de
Spoorstraat in Tienray is in de
nacht van zaterdag 14 op zondag
15 juni doelwit geworden van
inbrekers.
De inbrekers wisten zich via het
dak van de supermarkt toegang te
verschaffen tot de winkel en zo het
alarm te omzeilen. Bij de inbraak
werden sigaretten en dergelijke
meegenomen. Een woordvoerder
van politie Horst geeft aan dat nog
niet duidelijk is wat de precieze
waarde van de rookwaren was.
De inbraak werd zondagochtend
door personeel van de winkel
ontdekt. Een buurtonderzoek heeft
nog geen concrete aanwijzingen
over de daders opgeleverd. De
politie komt graag in contact met
getuigen. Zij kunnen zich melden op
0900 8844.
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Aanleg start na bouwvak

Hippisch centrum van start
De bouw van het hippisch centrum in Kronenberg kan van start. Het College van B&W van Horst aan de Maas
heeft de omgevingsvergunningen voor het aanleggen van het equestrian centre De Peelbergen verleend.
Het idee voor het hippisch centrum
ontstond bijna tien jaar geleden, maar
werd kracht bij gezet door het stoppen
van centrum De Leistert in Roggel in
2012. De afgelopen twee jaar verenig
den partijen uit de hippische wereld
zich in Stichting Equestrian Centre De
Peelbergen om het plan van de grond
te krijgen.
De stichting werkte voor de
gebiedsontwikkeling in Park de
Peelbergen samen met gemeente Horst
aan de Maas en provincie Limburg.

De gemeenteraad van Horst aan de
Maas stemde in met de plannen en
een investering van 3,5 miljoen euro.
Provincie Limburg levert 2,5 miljoen
euro uit het regiofonds en de sector
moest 4,5 miljoen euro inleggen.
Om te beginnen komen in het
centrum een opleiding van sportpaar
den, een ontmoetingscentrum voor
handel in sportpaarden en wedstrijden
en dagelijkse trainingen van paarden
en ruiters. Het centrum wordt daarnaast
opengesteld voor de breedtesport

om talentontwikkeling een basis te
bieden. Aan het centrum zijn coaches
en trainers verbonden. De gemeente,
provincie en stichting hopen dat het
hippisch centrum bijdraagt aan de
positie van Noord-Limburg binnen de
paardensector.
De vergunningen voor de openbare
ruimte en de gebouwen liggen vanaf
eind deze week ter inzage. Tijdens deze
periode wordt een openbare informa
tieavond gehouden. Na de bouwvakva
kantie start de aanleg.

Werk aan beek
Broekhuizen
Waterschap Peel en Maasvallei (WMP) gaat de monding van de Broekhuizermolenbeek in Broekhuizen ecologisch verbeteren. Vissen zullen hierdoor weer de beek in kunnen zwemmen.
Een steendrempel net vóór de
uitstroming in de Maas belemmert
vissen nu de beek in te zwemmen.
De beek is hierdoor veranderd in een
vrijwel stilstaande waterplas waar slib
en vuil zich ophopen.
De Broekhuizermolenbeek
ontspringt in het Schuitwater. Door
de werkzaamheden van WMP hoopt
zij dat weer een stromende beek
ontstaat, waar vissen ook in kunnen.

De waterstand vóór de drempel zal
straks dalen en de beek wordt smaller,
onder andere omdat stortsteen en
grind bij de monding en in de drempel
worden opgeruimd, zodat weer een
natuurlijke beekmonding ontstaat.
Ook wordt de beek versmald en wordt
de nieuwe loop geaccentueerd.
De aanpassing van de beek is
één van de projecten uit het uitvoe
ringsprogramma Maasgaard. Met de

kosten van het project is een bedrag
van 110.000 euro gemoeid. De helft
hiervan wordt betaald door WMP, de
andere helft wordt gefinancierd door
Rijkswaterstaat.
Volgens het waterschap is de over
last voor omwonenden en de omgeving
minimaal. De werkzaamheden vinden
in september plaats. Het plan van WPM
ligt sinds maandag 16 juni ter inzage
bij het Waterschap.

Reindonk start onderzoek
Omroep Reindonk, de lokale omroep van de gemeente Horst aan de Maas, start op maandag 23 juni met een
kijk- en luisteronderzoek. Directeur Pieter Janssen: ”In november is de omroep herstart. Om te peilen hoe de
kaarten er nu voor liggen, starten we met een onderzoek.”
De herstart van de omroep liep in
de lijn van de landelijke ontwikkelin
gen, om te komen tot een multime
diaal platform. Janssen: “Onlangs zijn
we als enige Limburgse lokale omroep
genomineerd voor Lokale Omroep
van het Jaar. We hebben nét niet de
nummer één positie gehaald, maar
we hebben een mooi juryrapport mee

naar huis genomen. Omroep Reindonk
is nu een van de zeven beste lokale
omroepen van Nederland en dat stemt
ons meer dan trots.”
Voor het kijk- en luisteronderzoek
wordt voortborduurt op een enquête
die gemeente Horst aan de Maas een
tijd geleden heeft gehouden. “Deze
uitkomst gebruiken we als zogenaamde

nulmeting”, legt de omroepdirecteur
uit. De opdracht is een stage-opdracht
voor een aantal scholieren. Zij gaan
mensen telefonisch benaderen.
“Daarnaast wordt er ook de straat op
gegaan om mensen aan te spreken”,
aldus Janssen. De uitslag van het
kijk- en luisteronderzoek wordt na de
zomervakantie verwacht.

Oriënterend gesprek

Project Zuid-Korea op
scholen Horst aan de Maas
Dynamiek scholengroep onderzoekt of het opzetten van een project over Zuid-Korea voor leerlingen van het
basisonderwijs en het middelbaar onderwijs in Horst aan de Maas tot de mogelijkheden behoort. Hierbij maken de
leerlingen kennis met het land. Ambassadeur Lee van Zuid-Korea heeft hiervoor het initiatief genomen en was op
woensdag 11 juni in Horst aan de Maas.
Jan Jenneskens van Dynamiek
Scholengroep: “De ambassadeur heeft
gevraagd of dit project iets was voor
ons. Horst aan de Maas heeft goede
contacten met Zuid-Korea. We willen
de ontwikkelingen van Zuid-Korea
onder de aandacht brengen bij
leerlingen door middel van
informatieboekjes en
geschiedenisboekjes. Tijdens een
project van tien weken komen de
leerlingen in aanraking met

verschillende aspecten van het land.”
Volgens Jenneskens is het goed
voor de betrekkingen tussen Horst
aan de Maas en Zuid-Korea wanneer
er kennis wordt overgedragen.
“Het stimuleert de betrekkingen, het is
alleen maar goed als je meer van
elkaar weet.” Het plan bevindt zich
momenteel nog in de opstart fase.
“We hebben een oriënterend gesprek
gehad, wethouder Ger van Rensch en
ik als bestuurder van de Dynamiek

Scholengroep. We gaan kijken hoe
we dit gaan aanpakken en of het
past binnen het leerprogramma. We
willen ons zowel op de basisschool
en middelbare school richten met dit
project. Er zijn meerdere projecten in
Nederland, maar wij zijn de eerste in
Zuid-Nederland. We gaan eerst kijken
samen met schooldirecteuren hoe
we dit tot uitvoering gaan brengen,
de kinderen moeten er natuurlijk wel
iets van leren.”
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Uitslagen eindexamens bekendgemaakt
De eindexamenkandidaten van middelbare scholen in de regio Horst aan de Maas hebben inmiddels te horen gekregen of zij hun diploma behaald hebben of dat ze voor een herkansing
moeten gaan studeren. De leerlingen die HALLO Horst aan de Maas de afgelopen examenperiode volgde, zijn allemaal geslaagd. Het team van HALLO feliciteert hen, en alle andere geslaagden, en
wenst ze een fijne vakantie!

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Bas Vergeldt (16)
Tienray
Citaverde College
VMBO Gemengde leerweg

”Ik heb goede eindexamens achter de rug. Het is allemaal
prima gegaan en ik had daarom ook een goed gevoel over de
uitslag. Ik was niet echt zenuwachtig voor de uitslag, omdat ik er
wel vertrouwen in had dat ik geslaagd zou zijn. Dat gevoel was
dus terecht, want dat is gelukt. Alleen voor Engels heb ik een iets
slechter punt gehaald dan dat ik na het examen verwacht had,
namelijk een 5,4. Voor de rest heb ik alleen maar voldoendes
gehaald. Mijn hoogste punt is zelfs een 9,4 voor wiskunde. Ik heb
mijn succes nog niet echt gevierd, bijvoorbeeld met familie of
vrienden. Ook ben ik nog niet langs een eindexamenfeest of zo
gegaan. Wel zijn opa en oma langs geweest om me te feliciteren.
Nu ga ik verder studeren aan het Citaverde College en ga de
richting van Greenport Production op.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Kyra Jakobs (18)
Horst
Dendron College
Atheneum

“Ik ben geslaagd. Je wordt gebeld als je gezakt bent, dus
ik verwachtte geen telefoontje. Het stomme is dat je toch
zenuwachtig bent, ook al weet je bijna zeker dat je bent geslaagd.
Meestal zeggen leraren dat de toetsen door het jaar heen
moeilijker zijn dan de examens, maar dat ben ik niet met ze eens.
Het blijft spannend. Nu heb ik vakantie en ga ik veel werken
bij een supermarkt. Ik ben ook van plan om naar verschillende
festivals te gaan. Afgelopen week was ik bij Jera on air en
binnenkort ga ik bij het Best Kept Secret Festival en Pukkelpop
langs. Na de zomer ga ik psychologie studeren aan de universiteit
in Nijmegen. Ik ben net terug van een tripje met m’n ouders naar
Londen, omdat ik mijn examen heb gehaald. Mijn examenfeest
vier ik waarschijnlijk tegelijkertijd met mijn verjaardag, die is
namelijk al op 1 juli.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Iris van der Sterren (16)
Horst
Dendron College
VMBO Theoretische leerweg

“Op de website van het Dendron College las ik voor het eerst
dat ik geslaagd was. Ik was natuurlijk heel erg blij. We hebben
thuis meteen de boeken buiten aan het huis opgehangen en
familie uitgenodigd voor een kopje koffie en een stuk vlaai.
Ik had er wel vertrouwen in dat ik zou slagen, maar ik was toch
wel zenuwachtig. Tussen 16.30 en 17.30 uur kon je gebeld
worden. Vooral de laatste tien minuten waren wel spannend.
Om 17.30 uur heb ik direct de site gecheckt. Ik ken een paar
mensen die niet geslaagd zijn, ook iemand uit mijn klas. Ik heb
ze er nog niet over gesproken. Als het mag van mijn ouders,
wil ik nog graag een feest geven. Het zou leuk zijn om samen
met veel vrienden, muziek, snacks en chips te vieren dat ik mijn
diploma heb behaald.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Patty van den Broek (16)
Sevenum
Citaverde College
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg

”Als ik terugkijk op mijn eindexamens, dan is het allemaal
goed gegaan. Ik ben geslaagd met als laagste punt een 6,8
voor biologie. Dat vond ik ook het moeilijkste vak, want daar
moesten we veel voor leren. Verder heb ik allemaal ruime
voldoendes gehaald. Mijn hoogste punt is een 7,6 voor Duits.
Ik was toch wel een beetje zenuwachtig voor de uitslag. Als ik
tussen 16.00 en 17.00 uur niet gebeld zou worden dan zou dat
betekenen dat ik geslaagd was. Dan duurt zo’n uur plots wel
echt heel lang. Je wilt dan toch graag bevestiging krijgen dat je
ook echt geslaagd bent. Misschien dat we nog een klassenfeest
organiseren om het succes te vieren, maar daar zijn we allemaal
nog over aan het overleggen. Verder ben ik helemaal klaar om
Welness en Lifestyle te gaan studeren aan de Groene Campus
in Helmond.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Jesse Huijs (17)
Lottum
Citaverde College
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg

“Mijn examens zijn eigenlijk best makkelijk gegaan. Ik ben
dan ook geslaagd. Tussen mijn gemiddelde punten zitten geen
onvoldoendes, dus daar ben ik heel blij mee. Mijn laagste punt is
een 6,6 voor Engels en mijn hoogste punt heb ik voor wiskunde
gescoord, een 7,9. Om het succes te vieren, ben ik inmiddels naar
twee examenfeesten geweest. Zelf heb ik nog niks georganiseerd,
maar misschien doe ik nog wel een keer iets voor mijn vrienden.
Ik was trouwens niet zenuwachtig voor de uitslag. Als ik tussen
16.00 en 17.00 uur geen belletje zou krijgen, dan was ik geslaagd.
Dat gebeurde gelukkig dus niet. Ik had er ook wel vertrouwen in.
Iedereen in mijn klas is geslaagd. Het was dus een groot feest. Ik ga
nu een BBL-opleiding volgen aan het Citaverde College. Dan werk ik
vier dagen en ga ik één dag naar school.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Sil Verhaegh (16)
Horst
Dendron College
VMBO Theoretische leerweg

”Ik ben geslaagd, maar mijn punten vielen toch een beetje
tegen. Ik heb voor Nederlands namelijk een 5,3 gehaald en
voor Engels een 5,6. Daar had ik wel wat hogere cijfers voor
verwacht. De rest ziet er wel goed uit, behalve Duits. Daar had
ik de meeste moeite mee en ik had daar ook geen hoog punt
voor verwacht, maar heb daar toch nog een 5,5 voor gehaald.
Het hoogste cijfer heb ik voor wiskunde gehaald. Hier heb ik een
8,1 voor gekregen. Ik was niet echt zenuwachtig voor de uitslag,
omdat ik er wel vertrouwen in had. Ik heb het woensdag meteen
gevierd met familie en vrienden. Nu ben ik helemaal klaar om
Horecaondernemer en -manager te studeren in Eindhoven. Hier
ben ik ook al aangenomen. Voor de rest ben ik nog niet naar een
examenfeest of zo gegaan. Mijn zeven vrienden zijn ook allemaal
geslaagd.”
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Belevingskas Naobere kan open
Stichting De Naobere houdt op zondag 22 juni een open dag in Grubbenvorst, waarbij de kweek- en belevingskas wordt geopend door burgemeester Kees van Rooij, wethouder Birgit op de Laak en Harry van der Kolk van
serviceclub Kiwanis Horst aan de Maas. Bovendien wordt een versierde perenboom onthuld die de ingang van de
kas opfleurt.

breedkapper en met buitentuinmateri
alen die de Noord-Limburgse platte
landssfeer uitstralen, past de kas in het
vernieuwde erf van de stichting.
In de kas is met hulp van De
Peelkabouters een jacuzzi geplaatst
voor de kinderen. In de buitentuin
wordt ‘vollegronds’ geteeld en in het
kweekgedeelte van de kas komen
vruchtgroenten en zomerkoninkjes.
De vlindertuin en het bamboebos,

de zandbak met de handwaterpomp
om zandkastelen te bouwen: alles is
aangepast aan de gasten van Stichting
De Naobere.
Onder andere de deuren van de
belevingskas staan zondag 22 juni
tussen 11.00 en 16.00 uur open voor
geïnteresseerden. De opening van de
belevings- en kweekkas én de onthul
ling van de perenboom staan gepland
om 14.00 uur.

Samenwerking Limgroup
en HAS Hogeschool
Veredelings- en researchbedrijf Limgroup uit Horst heeft op donderdag 5
juni een samenwerkingsovereenkomst gesloten met HAS Hogeschool uit Venlo.
Studenten van de Hogeschool leren door praktijkonderwijs bij bedrijven.
De HAS werkt daarvoor samen met
partnerbedrijven en de Limgroup uit
Horst is het nieuwste bedrijf waarmee
ze een overeenkomst hebben gesloten.
Vanwege ontwikkelingen op het gebied
van duurzame genetische innovatie

Bij een bezoek van de Kiwanis
Horst aan de Maas in 2012 aan
Stichting De Naobere werd een wens
verteld: de stichting wilde de gasten
van Stichting De Naobere de mogelijk
heid bieden om onder glas te genieten
van de Hollandse luchten en ze zelf

aardbeien, tomaten en paprika’s laten
kweken. Zij zochten naar mogelijkhe
den voor het plaatsen van een kweeken belevingskas.
Uiteindelijk bleek een budget van
37.000 euro nodig om deze droom
werkelijkheid te maken. Met hulp

Oh, zit dat zo!

Nepaldag op Kaldenbroeck

van de Nederlandse Stichting voor
het Gehandicapte Kind (NSGK), Rabo
Coöperatiefonds Horst-Venray en andere
Op Kaldenbroeck in Lottum vindt op zondag 29 juni een Nepaldag plaats.
sponsoren is de kas er gekomen.
Van 11.00 tot 17.00 uur is er onder meer een markt.
Met stenen van een 300 jaar oude
boerderij uit de regio, met spanten en
er is een poppenkast en kinderen kun
Op de markt zijn onder andere
ander ijzerwerk van een oorspronkelijke kleding en accessoires gemaakt van
nen koken. Onlangs heeft Kaldenbroeck
stichting JAVEA opgericht, om haar
natuurlijke materialen te vinden.
Verder zijn er streekproducten als ruwe medisch project in Nepal nog meer te
kunnen ondersteunen. Doel voor 2014
honing, jams, biologische fruitdrankjes
en biologisch geteelde bloemen. Er zijn is een eigen stenen medische hulppost,
op eigen grond, voor 23.000 mensen in
demonstraties jambay percussie, hen
de bergen van Nepal.
napainting, klankschaal-sessies, yoga,

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

Dokter, waar is
mijn been?
Door: Stijn Vos
Stelt u zich eens voor dat u in het ziekenhuis ligt om uw linkerbeen
te laten opereren. De anesthesist brengt u onder narcose, u ontwaakt op
de verkoeverkamer en schrikt zich een hoedje: uw rechterbeen is
geamputeerd! Kunt u de arts aansprakelijk stellen voor deze fout?
In dit voorbeeld luidt het antwoord volmondig ja. Natuurlijk is
het in de meeste gevallen een stuk
moeilijker om te bewijzen dat uw
arts een fout beging. Alweer bijna
twintig jaar geleden kwam er een
nieuwe wet die patiënten beter
beschermt. Drie punten daaruit zijn
belangrijk.
Informatieplicht
De arts moet u voor een operatie
altijd goed uitleggen wat hij gaat
doen, waarom hij dat doet en welke
risico’s u loopt. Als de kans op complicaties groot is, de ingreep puur
cosmetisch of bijvoorbeeld minder
conventioneel, dan telt die informatieplicht extra zwaar. Vaak gebeurt
dit mondeling tijdens een persoonlijk gesprek, maar u heeft recht op
een papieren geheugensteuntje.
Toestemmingsrecht
De arts mag u pas gaan behan-

delen als u hem toestemming geeft.
Soms is tussendoor nieuwe informatie
en (dus) nieuwe toestemming nodig.
Een arts kan nu eenmaal niet zomaar
alle behandelingen starten die hij
zinvol vindt om het probleem op te
lossen dat u samen ooit besprak.
Nog veel lastiger is het als de arts een
bewusteloze patiënt met een nonreanimatieverklaring aantreft. Hij moet
zo’n wens meestal respecteren, maar
mag deze naast zich neerleggen als
daar een ‘gegronde reden’ voor is.
Zorgplicht
De arts moet bij zijn behandelingen de zorg van een goed hulpverlener
in acht nemen. Dat is nogal een open
deur. Als er iets misgaat tijdens een
operatie, is de arts alleen aansprakelijk
als hij een ‘verwijtbare fout’ maakt.
Dit is het geval als hij nalaat wat een
gemiddelde arts in dezelfde situatie
wel zou doen. Ook dat is nog behoorlijk

zoekt de sector steeds vaker hbo’ers.
Door studenten met het bedrijfsleven
in contact te brengen, proberen de
bedrijven studenten enthousiast te
maken om later in deze sector aan de
slag te gaan.

vaag. Uiteindelijk zal de rechter
met name toetsen aan de eigen
gedragsregels voor artsen en zo
nodig deskundigen horen.
Gratis advies
Ook na twintig jaar is elke zaak
weer anders. Daarom is veel deskundigheid en ervaring nodig. Ervaart u
lichamelijke, geestelijke of financiële
nadelen van een medische fout?
Neem dan gerust eens contact met
ons op voor een gratis en vrijblijvend
adviesgesprek.

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
www.putt.nl

Lekker naar de Boer
Open dag De Vrije Akker
Biologische oogsttuin De Vrije Akker in Lottum neemt op zaterdag 21
juni deel aan de landelijke open dagen ‘Lekker naar de Boer. De oogsttuin is
geopend van 10.00 tot 15.00 uur.
Naast de gebruikelijke zaterdagse
veldverkoop zijn er allerlei extra acti
viteiten rondom het thema oogsten en
eten. Sinds vorig jaar is De Vrije Akker
gevestigd in Lottum. Veel leden komen
uit de omliggende plaatsen en de
regio. De Vrije Akker werkt met abon
nementen. De Vrije Akker is een zoge
naamde CSA (community supported

agriculture). De leden dragen met de
tuinders samen het risico op een goede
of minder goede oogst. De tuinders
zetten hun expertise in om een zo goed
mogelijke biologische oogst te krijgen.
De leden mogen meehelpen met het
werk in de tuin, maar ze mogen ook
alleen oogsten. In de zomer zijn er
regelmatig activiteiten.

Rozenhof Lottum
Week van de Potroos
In de Rozentuin van rozenkenniscentrum De Rozenhof in Lottum vindt
van zondag 22 tot en met zondag 29 juni de Week van de Potroos plaats.
Tijdens deze week presenteren rozenveredelaars en kwekers uit het hele
land de allerbeste Nederlandse en Duitse potrozen.
Er zijn vele duizenden soorten rozen
in alle geuren en kleuren. Het assorti
ment aan toprozen wordt steeds groter.
Om dit nieuwe assortiment te presen
teren, is de Week van de Potroos in
het leven geroepen. Bezoekers krijgen
tijdens deze week de mogelijkheid om
te ontdekken wat ze allemaal kunnen
doen met buitenrozen en vensterbank
rozen. Alle aanwezigen mogen tijdens
de Week van de Potroos zelf de inge
zonden potrozen beoordelen en hun
eigen favoriete rozen kiezen. Daarnaast

worden alle ingezonden rozen op dins
dag 24 juni door een vakjury gekeurd.
Aan de allerbeste rozen in vijf verschil
lende categorieën wordt namens de
vakjury een prijs uitgereikt op 29 juni
om 14.30 uur. De officiële prijsuit
reiking gebeurt door Rozenkoningin
Suzanne Verhaegh-Seuren. Ook zal er
op deze dag speciale aandacht worden
geschonken aan Excellence Roses. Deze
nieuwe internationale organisatie heeft
als doel om het imago van de buiten
roos te verbeteren.

10

jongeren

Mies
Column
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15 VRAGEN

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

aan
Jimmie Janssen

Smoezen
“Je voelt even een klein
prikje, maar verder doet het
écht geen pijn”, zei de dokter
laatst tegen me, vlak voor het
zetten van een aantal
reisvaccinaties. Dat zal best,
maar ik lag toch echt voor
pampus daarna. Jezus wat
een gemene prik, dat deed
echt wel zeer! Het deed me
denken aan tientallen andere
onzinexcuses.
Smoezen waarvan iedereen
weet dat ze niet waar zijn, maar
die toch volop gebruikt worden.
Dat doet ie anders nooit,
bijvoorbeeld. De vaak gebruikte
smoes door honden- of
kidsbezitters. Hoe vaak ik die
niet al gehoord heb. En wat
dacht je van: we kunnen toch
gewoon vrienden blijven? Nee
hoor, die broek zit niet te strak,
hij zit je als gegoten. Hij kleedt
je enorm af. Er is niks. Even wat
te drinken halen, ik kom zo
terug. De schoenen lopen nog
wat uit, je moet ze echt even
inlopen. Ik bel je nog wel. Ik wil
niet roddelen hoor, maar … We
bellen u morgen meteen terug,
mevrouw. Ik ben er in twee
minuten. Het gaat me niet om
het geld, het gaat me om het
principe. Straks is ie weer zo
goed als nieuw. Je bent niets
veranderd! Hartstikke lekker
gekookt hoor, maar ik hoef niet
meer. Ja, je haar zit prima van
achteren. Je hebt lippenstift op
je tanden, ja, ik zie het nu pas!
Proef het nou maar, deze kaas
smaakt niet naar kaas. Nee, ik
word niet boos, vertel het maar.
Oh echt? Ik heb helemaal geen
sms ontvangen. Ik ga zo
wegvallen hoor, mijn batterij is
bijna leeg. Niets ontvangen? Ja,
sorry, mijn mail ligt eruit. Ik zou
het zelf niet kopen, maar het
staat je heel leuk.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

willen spelen tegen Barcelona en dan
de winnende goal maken.
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Dat appje was van Johan, een vriend
van mij. Hij appte me dat hij geslaagd
was. Wij zijn vrienden van vroeger,
Waar sta jij over tien jaar?
alleen heeft hij langer gekleuterd,
Stiekem hoop ik dan profvoetballer te
zijn. Bij welke club? Dat is voor mij niet dus we hebben nooit in dezelfde klas
of groep gezeten.
zo belangrijk. Als dit niet doorgaat, wil
ik graag iets met sport gaan doen. Ik ga Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
ervan uit dat het plan B wordt. Ik zou
deze groep?
bijvoorbeeld gymleraar willen worden
Ik vind het wel fijn, omdat ik heel snel
of zo, maar daar ben ik nog niet hele
heel veel mensen kan bereiken. Mijn
maal over uit.
favorieten zijn Whatsapp en Instagram.
Als je iets opnieuw zou kunnen
Via Whatsapp kun je gratis met elkaar
doen, wat zou dat dan zijn?
praten. Dit gebruik ik op dit moment
Dan zou ik niet begonnen zijn aan de
heel veel omdat mijn zus voor vier
opleiding die ik op dit moment volg
maanden in Duitsland studeert.
op Het Gilde. Ik studeer nu recreatie in
Venlo, maar deze opleiding past helaas Rijbewijs binnen, welke auto hoort
daarbij?
niet zo bij mij. Ik heb me nu op de
Als ik mijn rijbewijs heb gehaald, ga ik
sportopleiding op het Suma College in
natuurlijk met mijn vrienden naar de
Eindhoven ingeschreven.
In wiens huid zou je een dagje willen McDonalds, het liefst in een Range
Rover. Dat zijn grote, mooie en dure
kruipen? Wat zou je dan doen?
auto’s. Ik vind matzwart of zo wel een
Een profvoetballer, het liefst in die van
Cristiano Ronaldo, omdat ik het zelf ook mooie kleur voor zo’n auto.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
heel leuk vind om te voetballen. Het
dan doen?
lijkt me wel leuk om eens te weten
Als eerste zou ik mijn rijbewijs betalen
hoe het is om een profvoetballer te
en natuurlijk dat van mijn zus. Als we
zijn. Ik zou dan graag voor Real Madrid
Jimmie Janssen
17 jaar
Swolgen
Suma College
Sportopleiding

allebei geslaagd zijn, zou ik voor ons
allebei een auto kopen. Ook zou ik
samen met mijn vrienden op vakantie
naar Hawaï gaan, voor een maandje of
zo. Ik hoor van veel mensen dat Hawaï
wel mooi en lekker warm is.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Mijn moeder maakt vooral lekkere
Mexicaanse burrito’s. Alles wat erin zit
vind ik lekker en het is met heel veel
liefde gemaakt.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij een supermarkt in Tienray.
Hier doe ik verschillende dingen en ik
werk er al zo’n anderhalf jaar. Vaak vul
ik vakken of ik werk achter de kassa.
Leukste feestje ooit?
Het leukste feestje ooit was het slaap

feestje van mij en een vriend. We heb
ben die nacht helemaal niet geslapen.
Om vijf uur kwam iemand met het idee
om in de pannakooi te gaan voetbal
len. We hadden de grootste lol, tot pap
kwam vertellen dat het toch niet zo
netjes was om op dit tijdstip een potje
te gaan voetballen.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Als ik ga shoppen, ga ik meestal op
zondag, in ieder geval op een vrije
dag. Het liefst ga ik naar een grote
stad, naar Eindhoven of Amsterdam of
zo. Dan gaan we daar gezellig met de
familie naartoe en af en toe pikken we
dan een terrasje.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is kermis in Swolgen. Het is een
klein dorp maar toch heeft het de leuk
ste kermis van Horst aan de Maas, daar
kijken we altijd naar uit. Verder vind ik
carnaval ook super. Lekker gek doen en
biertjes drinken, helemaal mijn ding.
Zon of sneeuw?
Doe mij maar de zon, deze zomer gaan
we met een aantal jongens naar Blanes
in Spanje, genieten van zon, zee, strand
en de party’s. Vorig jaar gingen we
naar Appelhof. Dit is de eerste keer dat
we naar het buitenland gaan.
Druk of rustig?
Op school heb ik het liever rustig, maar
als het op sport aan komt, ben ik het
liefst zeven dagen per week aan het
voetballen bij Wittenhorst. Ik voetbal
nu mijn eerste seizoen bij Wittenhorst.
Eerst heb ik altijd gewoon in Swolgen
gevoetbald, maar ik wilde graag hoger
gaan voetballen.
Stad of dorp?
Ik woon toch echt liever in een dorp,
omdat je in een dorp veel meer men
sen kent, je met iedereen een betere
band hebt en omdat het gewoon
gezellig is. Ik zou het liefst voor altijd
gewoon in Swolgen blijven wonen.

Schuimparty in Mèrthal
Jongerenorganisatie UsMa houdt op vrijdag 27 juni een schuimparty
in Horst. De schuimparty vindt plaats in de Mèrthal in Horst.
In de Mèrthal wordt een feestje
gebouwd met vele meters schuim.
De schuimparty is van 19.00 tot 22.00

uur. De activiteit is toegankelijk voor
jeugd in de leeftijd van 11 tot en met
14 jaar.

Typisch toch, al die
smoezen? Niet dat ik ze gebruik
hoor. Nee dat niet. Ik heb het
alleen maar van horen zeggen...
Mies

Wij zoeken een

actieve verkoopster
voor ± 15 uur per week

ter vervanging van een zieke werkneemster.

Doolgaardstraat 8, 5961 TS Horst 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Versboerderij de Gastendonk
is op korte termijn op zoek naar een gemotiveerde, spontane en
commercieel ingestelde

Verkoopmedewerk(st)er
Wij bieden een afwisselende parttime baan (15-20 uur) met veel
zelfstandigheid, vrijheid en een gezellige werksfeer. Een baan
binnen een innovatief en groeiend bedrijf.
Wij zoeken iemand met een zelfstandige en klantvriendelijke
instelling, met affiniteit voor A.G.F en géén 9 tot 17 mentaliteit.
Denk jij ons team te kunnen versterken? Stuur dan je motivatie en CV
naar: info@gastendonk.nl of naar: Gastendonkstraat 39, 5961 JW Horst
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Ga jij deze zomer op vakantie?

‘Als het financieel een
beetje mee zit’

Over enkele weken starten de schoolvakanties. Tijd om de boel de boel te laten en te vertrekken
naar de camping in Italië, Frankrijk of Spanje. Het merendeel van de inwoners van Horst aan de
Maas, 59 procent, gaat deze zomer een of meerdere weken weg. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
hebben simpelweg de middelen niet
Iets meer dan een kwart,
om er even tussen uit te gaan.
28 procent, gaat niet met vakantie
Echt ver
in de zomer.
‘Ga in voor- en najaar:
wordt er niet
De redenen
goedkoper!’
gereisd vanuit
hiervoor zijn
Horst aan de
uiteenlopend.
‘De kinderen zijn te klein’
Maas: 68 procent
Sommigen ont
heeft een
wijken liever de
‘Ik blijf liever thuis’
reis naar een
zomerdrukte en
gaan op een ander moment in het jaar Europees land geboekt. Ruim een
kwart, 19 procent, gaat lekker weg
op reis. Anderen blijven gewoon liever
thuis. “Onze kinderen zijn nog erg jong in eigen land. “Ik blijf in eigen land
en provincie, daar is teveel om op
en hebben het thuis in de tuin net
te noemen. Je hoeft niet ver te gaan
zo leuk. Ze kunnen dan ook lekker in
om het dichtbij goed naar je zin te
hun eigen bedje slapen”, laat iemand
hebben”, is de mening van een van de
weten. Ook huisdieren zijn een reden
om thuis te blijven. Anderen steken het vakantiegangers. Gemiddeld duurt een
vakantietrip een tot twee weken, soms
geld dat anders aan een vakantie op
verdeeld over meerdere korte reizen.
zou gaan liever in een verbouwing of

procent dan ook bij de
voorbereidingen
voor de vakantie.
Zo worden buren
ingeschakeld
om de post uit
de brieven
bus te halen
en een oogje
in het zeil te
houden. Iemand
anders geeft nog
het volgende advies:
“Ruim het huis niet op,
het moet er niet te netjes bijlig
gen. Laat een gebruikte kop en schotel
bijvoorbeeld op tafel staan en ruim het
aanrecht niet op. Zo denken onbeken
den dat er toch iemand thuis is.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende enquête,
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Weet niet
13%

Sommigen
laten het
afhangen van
het moment:
“We gaan totdat
we het moe zijn
of het weer te
slecht is.” We gaan
daarnaast het liefste op
vakantie met de eigen partner,
47 procent, of het gezin, 41 procent.
De vakantie kost voor 32 procent
tussen de 500 en 1.000 euro. Eenzelfde
aantal inwoners geeft er 1.000 tot
2.500 euro aan uit.
Wie een tijdje van huis is, weet dat
zijn woning aantrekkelijk kan zijn voor
inbrekers. Extra maatregelen tegen
bijvoorbeeld inbraak behoort voor 65

Nee
28%

Ja
59%

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar

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

Bespreking Poll week 23

Meer prioriteit voor brandveiligheid van stallen
De poll van twee weken geleden maakte heel wat emoties los. Op de
stelling ‘Meer prioriteit voor brandveiligheid van stallen’ antwoordde 73 procent
van de stemmers met eens. Ruim een kwart was het niet eens met de
stelling. Aanleiding was een stalbrand in Melderslo waarbij bijna 1.300 varkens
omkwamen. Hierdoor laaide de discussie over brandveiligheid in stallen weer
op.
Elly Michiels-Fleuren uit Melderslo vindt dat er tegenwoordig al strenge
eisen gelden. “Bij nieuwbouw en verbouw van agrarische bedrijven worden
sinds enkele jaren al zeer strenge eisen gesteld aan brandveiligheid, gericht op
brandpreventie en -vertraging, want uitsluiten kunnen we brand helaas nooit.
De impact van een brand, zeker met dieren, is groot op een gemeenschap en
ook op ondernemers en hun gezin. Vaak wordt vooral het laatste vergeten en
wordt er te makkelijk zonder blikken of blozen met kreten gegooid.”
Peter Rechsteiner uit Horst stelt dat het probleem vooral ligt bij de controle

en handhaving. André Vollenberg uit Grubbenvorst vreest voor de veiligheid
bij steeds groter wordende stallen. “Triest, als je als burger of ondernemer
geconfronteerd wordt met een brand in huis of op bedrijf. Rookmelders in huis
doen veelal hun werk en voorkomen in de meeste gevallen lichamelijk letsel.
Helaas is het bij dieren niet zo goed geregeld. Zij zitten opgesloten in hokken en
moeten in geval van brand wachten tot iemand de deuren open maakt. Vroeger
woonden mens en dier onder een dak. Nu zijn stallen aparte gebouwen en
is het in geval van brand vrijwel onmogelijk alle dieren te redden. Laat staan
als we praten over een NGB met 35.000 varkens en 1.300.000 kippen, in
verdiepingen.”
Bart Verheggen uit Lottum is van mening dat niet alleen in stallen de
brandveiligheid bekeken moet worden. “Brandveiligheid in bestaande stallen
moet inderdaad aandacht hebben, maar wel tezamen met andere soorten
gebouwen, zoals zorggebouwen en scholen.”

Ik wil ook inspraak hebben in straatnamen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De straten in de nieuwe woonwijk die in Sevenum wordt gebouwd, worden
allen vernoemd naar graansoorten. Zo wonen straks mensen aan de Haverstraat,
Tarwestraat en Roggestraat. De plaatselijke heemkundevereniging deed de sug
gestie voor deze straatnamen aan gemeente Horst aan de Maas. De gemeente
klopt vaak bij heemkundegroepen en andere historische organisaties aan wan
neer er een nieuwe woonwijk van straatnamen moet worden voorzien. Logisch,
dan weet je ook zeker dat deze namen een betekenis hebben die in verband
staat met de historie van het gebied. Of zij weten welke personen van belang

zijn geweest voor de ontwikkeling van een dorp en daarom een eigen straat
verdienen.
Aan de andere kant kun je je afvragen waarom inwoners daar geen inspraak
in krijgen. Natuurlijk, je kunt een suggestie doen bij de gemeente. Het komt ech
ter niet vaak voor dat er daadwerkelijk wat wordt gedaan met deze suggesties.
Er bestond vroeger een straatnamencommissie, maar die is enkele jaren geleden
opgeheven. Wellicht is het een idee om die weer in het leven te roepen.
Ik wil ook inspraak hebben in straatnamen. Wat vindt u?

Weblog
Staatsbosbeheer gaat een
weblog bijhouden. Vanaf nu
kunnen lezers in Horst aan de
Maas lezen wat zich allemaal
in het bos afspeelt. Nu er een
schijnwerper op staat, is het
uiteraard afgelopen met de
rust voor Knabbel, Babbel en
andere dieren in het bos.
Zelf doe ik dat veel te
weinig, maar wandelen door
een van de natuurgebieden in
Horst aan de Maas is puur
genieten. Samen met je gezin,
alleen of vergezeld door een
hond. In het bos hoor en voel je
de wind door de ruisende
bomen, zie je prachtige kleuren
en ervaar je de natuurlijke
beschutting tegen zon en regen.
De boswachters zetten met
hun weblog natuurgebieden op
de kaart. Ze zullen niet alleen
hun eigen belevenissen uitvoerig
beschrijven, maar ook een
actiefoto en –filmpje posten of
misstanden aan de kaak stellen.
De reacties van de lezers zullen
voor Staatsbosbeheer een extra
bron van informatie zijn,
waarmee zij hun uitgestippelde
koers eventueel kunnen
wijzigen. Wandelaars ervaren
namelijk als beste de
aangelegde paden of houden
buiten de werktijd van de
boswachter de kwetsbare
dassenburcht mee in de gaten.
Een schijnwerper zorgt er ook
voor dat meer mensen behoefte
krijgen om in een natuurgebied
te gaan wandelen. Als het
drukker wordt in het bos, dan
heeft dat gevolgen voor het
natuurgebied: meer
achtergelaten rotzooi, de rust
verstoord en de kans groter dat
mensen zich niet aan de regels
houden. Zelf ben ik zo benieuwd
wat Knabbel, Babbel en hun
vrienden ervan vinden dat hun
boswachters een weblog
beginnen. Het zal vast ooit
bedacht worden en ik ben nu al
groot voorstander dat ze gepost
worden: wat Knabbel en Babbel
echt denken.
Ondertussen blijf ik samen
met mijn gezinnetje genieten
van een lekkere wandeling door
het bos. Zo op zondagochtend,
na het ontbijt, en stiekem hoop
ik voorlopig zo min mogelijk
mensen tegen te komen.
Herman

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 24) > Pas als iedereen zich aanmeldt, werkt burgernet > eens 43% oneens 57%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Extra avondopenstelling Burgerzaken
op donderdag 3, 10 en 17 juli van 16.00 – 20.00 uur.
Kijk op www.horstaandemaas.nl

Commissie Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag 24 juni om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De onderwerpen zijn onder andere: “Beleidslijn
armoedebestrijding” en “Tussentijdse evaluatie
sportbeleid”.
In deze commissie worden de voorstellen van
de raadsvergadering van 8 juli 2014 technisch
besproken. Voor deze commissie komt daarvoor
in aanmerking het “Voorstel tot het vaststellen
van de kadernota 2014 inclusief eerste bijstelling Begroting 2014”.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de website van Horst aan de Maas:
www.horstaandemaas.nl

Wilt u weten hoe raads- en commissieleden zich
een mening vormen en wilt u daar zelf ook aan
bijdragen?
U bent van harte welkom in de commissie
Samenleving!

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag 25 juni
2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De onderwerpen zijn “Inspraakreacties
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL
2014)” en “Beleidsplan Openbare Verlichting”..
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 8 juli 2014 technisch besproken.
Voor deze commissie komen daarvoor in aanmerking het “Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan herverkaveling Schoolstraat
90, Horst” en het “Voorstel tot het gewijzigd

vaststellen
van het
bestemmingsplan Dorperdijk
17, 19, 20 en 22
te Sevenum.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de website van Horst aan de Maas:
www.horstaandemaas.nl
Wilt u weten hoe raads- en commissieleden zich
een mening vormen en wilt u daar zelf ook aan
bijdragen? U bent van harte welkom in de commissie Ruimte!

Het kan een beetje spatten!

Reiniging en inspectie riolering
Op maandag 23 juni zal de firma Van der Valk & De Groot starten met het reinigen van de riolering in onze gemeente.
Hierbij wordt met hoge druk water door de rioolbuizen gespoten waardoor u mogelijk geborrel
kunt horen in de afvoeren van het toilet, de
keuken, de douche en de schrobputjes. Ook kan
het gebeuren dat stankafsluiters (sifons) worden
leeggezogen of dat een klein beetje water uit
de afvoeren spat. Dit is meestal relatief schoon
water. Na het reinigen van de riolering wordt
een camera-inspectie uitgevoerd door de firma
Van den Akker om de toestand van de buizen
en putten in beeld te brengen.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de
kernen Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst in de periode van 23 juni t/m 18 juli.
Om schade en stank te voorkomen, kunt u de
volgende maatregelen nemen:
• De afvoeren van wasbakken e.d. dichtzetten

met de bijbehorende stop, of er een handdoek of dweil overheen leggen en er een
zwaar voorwerp op plaatsen.
• Het deksel van het toilet dichtmaken en er
een zwaarder voorwerp op plaatsen.
• Als de werkzaamheden gereed zijn, de sifons
weer vullen met water door de kraan even
open te zetten. Denk dan ook aan de sifons
voor de afvoer van de wasmachine en de
verwarmingsketel.
De direct aanwonenden worden nader geïnformeerd via een bewonersbrief.
Mochten er ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch nog problemen zijn, dan kunt u bellen
met de projectleider van Van der Valk & de
Groot, dhr. Mark Koppens, 06 – 106 356 55.

Uitnodiging voor duurzame friskijkers en dwarsdenkers

Symposium Duurzaamheid
Op woensdagavond 25 juni organiseren de gemeenten in Noord-Limburg een bijzonder
symposium. Is duurzaamheid iets waar u over nadenkt of waar u zich voor inzet? Meldt u dan aan!
Kom inspiratie tanken
De bevlogen hoogleraar transitiekunde Jan
Rotmans geeft zijn visie op de toekomst van
onze samenleving. Hij gaat in op vragen als: in
wat voor soort samenleving willen we eigenlijk
leven? En in wat voor soort economie willen we
ons geld verdienen? Daarnaast ontmoet u op
het symposium mensen uit heel Noord-Limburg
die betrokken zijn bij duurzaamheid.

Van ondernemers tot natuurbeschermers.
Scholen, woningcorporaties, milieugroepen,
spaarlampgebruikers en zonnepaneelbezitters.
Meldt u aan via www.duurzaam-limburg.nl
Het symposium is in De Maaspoort in Venlo.
Het begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur.
Deelname kost € 5 per persoon. Meldt u aan via
de website www.duurzaam-limburg.nl.

Zwemmen Sporten in de avonduren!
Zwembad De Berkel biedt diverse sportmogelijkheden aan in de avonduren. Denk hierbij aan aqua Robics, aqua gym, aqua joggen
of Hydro riding.

Bekendmakingen

Maar je kunt ook gewoon lekker baantjes
trekken. Op www.zwembaddeberkel.nl leest u
meer over het aanbod en de tijdstippen.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.

Natuurlijk zijn er ook overdag verschillende
sportactiviteiten!

23 juni t/m 4 juli

Aanpassing riolering Sevenum
Enkele jaren geleden is een hemelwaterriool aangelegd in de Maasbreeseweg, de Gats en de
Mgr. Verstraelenstraat in Sevenum. Dit hemelwater is tijdelijk aangesloten op het bestaande
gemengde riool. Schoon hemelwater hoort echter niet thuis in het riool. Daarom gaan we deze
situatie aanpassen.
Op maandag 23 juni start de firma Bekro
met het leggen van een persleiding om het
hemelwater af te voeren naar plan de Krouwel.
De persleiding wordt gelegd in het plantsoen
tussen de Maasbreeseweg, via Kartelblad/
Zonnedauw, langs het Hakkerspedje onder
de van Vlattenstraat door en sluit aan op de
sloot in plan de Krouwel. Na het leggen van de
persleiding worden er pompen geplaatst in twee
bestaande putten bij de Maasbreeseweg en

nabij Kartelblad/Gentiaan door de firma Van der
Linden Pomptechniek.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 23 juni t/m 4 juli.
Voor meer informatie over de werkzaamheden
kunt u bellen met Jan Bok van team IBOR
van de gemeente Horst aan de Maas,
077 – 477 97 77.

America
Zwarte Plakweg 48
Lorbaan 17
Evertsoord
Paterstraat, Peelstraat
Grubbenvorst
Kromboschweg 1
Horst
Dijkerheideweg 14
Waterstraat 46 (verzonden
12 juni 2014)
Horst Sectie U perceel 632
Horst sectie L perceel 459
Dijkerheideweg 14

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Vaststelling Verordening
starterslening Horst aan de
Maas
Vaststelling Verordening werkgeverscommissie griffie
Horst aan de Maas 2014
Wijziging Verordening op de
raadscommissies Horst aan
de Maas 2014-2018
Kronenberg
Kronenbergweg 17
Peelstraat ongenummerd

Lottum
Centrum
Kraaienhoflaan 3
Melderslo
Broekhuizerdijk 48
Herenbosweg 7
Meterik
Americaanseweg 107
Hoek Naaldhoutweg/Lorbaan
Rector de Fauwestraat
(begraafplaats )
Sevenum
Sectie N Perceel 24
Pastoor Vullinghsplein 40
Hoogbroek 24

Het WK-oranjefeest is weer begonnen!
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Invordering
Gemeentelijke Belastingen
Betalingstermijn verstreken
De laatste betalingstermijn voor de aanslagen
gemeentelijke belastingen met dagtekening
28 februari 2014 is op 30 april 2014 verstreken.
Maakt u gebruik van automatische incasso?
Dan geldt deze informatie niet voor u.
Heeft u nog niet uw volledige belastingaanslag betaald? Dan heeft u in mei een
aanmaning ontvangen en begin juni de kennisgeving dwangbevel. De volgende stap in
het invorderingsproces is een dwangbevel.

dwangbevel ontvangt van onze belastingdeurwaarder. De belastingdeurwaarder komt bij u
langs in week 27 of week 28 (24 juni t/m 11 juli
2014). Het dwangbevel kost u minimaal € 39,00.
Daarnaast betaalt u invorderingsrente.
Houdt er rekening mee dat het bedrag op de
rekening van de gemeente moet zijn bijgeschreven voordat u het dwangbevel van onze
deurwaarder ontvangt.

Dwangbevelkosten
Wij adviseren u om uw belastingaanslag zo
snel mogelijk te betalen op IBAN-nummer
NL48RABO0123601150 op naam van
Gemeente Horst aan de Maas. Vermeldt hierbij
het aanslagnummer. Zo voorkomt u dat u een

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website www.horstaandemaas.nl, onder “Inwoners
– Wonen en Verkeer – Gemeentelijke belastingen”. Heeft u niet de beschikking over internet
of vindt u op de website niet de benodigde informatie? Belt u dan met de afdeling Financiën,
Cluster Invordering en betalingsverkeer via
077 - 477 97 77. Wij staan u graag te woord.

Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 477 97 77
Fax:
077 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en belastingen zijn voor vrije inloop geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De balie
burgerzaken is op maandag geopend van 09.00
tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/ID-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een afspraak
plannen. Als u een afspraak heeft gemaakt, wordt
u met voorrang geholpen.

Telefonische bereikbaarheid
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar. Op maandagavond is de gemeente tot
20.00 uur bereikbaar.

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.

Wilt u straatversiering op minimaal 4,5 meter hoogte hangen? Dan kan al het verkeer er onderdoor.
Ook de afvalwagens. Bedankt voor uw medewerking en… nog veel plezier met het WK!

Algemene informatie

4+1

GRATIS

ONTDEK WAAROM
UW ZOONTJE ALTIJD
BIJ DE BUREN
WIL SPELEN.
Waarschijnlijk maken zij gebruik van glasvezel. Waarmee de kinderen zelfs de zwaarste
online games zonder horten en stoten kunnen spelen. Dat is scoren natuurlijk. Wilt u
ook genieten van alle voordelen van glasvezel? Doe dan de postcodecheck op onze
website en sluit nu een glasvezelabonnement af. Bijvoorbeeld bij een van onderstaande
serviceproviders. U profiteert nu bovendien van aantrekkelijke acties.

geldig van 16 t/m 21 juni

aanbieding van de week
Oranje
Tompoucen

elke zaterdag
open tot 18 uur

Brood- en
Banketbakkerij

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

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

Reggefiber geeft onafhankelijk overzicht en persoonlijk advies.
Online keuzehulp op www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.
088 - 006 37 10 (lokaal tarief)

Crist Coppens
malse kogelbiefstukken
3 stuks € 7,95
VLEESWARENKOOPJE

bij 150 gram cervelaat
100 gram selleriesalade gratis

Kijk óók op eindelijkglasvezel.nl

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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RAADSFEITEN
EDITIE 19 JUNI 2014

Raadsvergadering
dinsdag 10 juni 2014
De tweede vergadering van de gemeenteraad na de verkiezingen vindt plaats op 10 juni 2014.
Op de agenda prijken 11 punten, maar er worden nog twee moties over het veilingterrein en de
topinkomens toegevoegd. Voorzitter Kees van Rooij houdt daarom de regie strak in handen,
waardoor de lengte van de vergadering drie uur bedraagt. Agendapunt 4, 7 en 8 worden bij
hamerslag afgedaan.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Mogen wij ons als nieuw
raadslid even voorstellen?
Frans Kerstjens
Essentie
Daar ga ik voor
Ik ben Frans Kerstjens en woon in Swolgen.
Na de fusie van de voormalige gemeente
Meerlo-Wanssum was het voor mij vanzelfsprekend dat ik me aan ging sluiten bij de
enige lokale partij in Horst aan de Maas:
Essentie. Het mooie hiervan is dat we ons
volledig kunnen focussen op de plaatselijke
ontwikkelingen en problemen. Natuurlijk
richten we ons ook op de regio en met
goede samenwerkingsverbanden kun je veel
bereiken. Zeker de komende jaren zal dat
erg noodzakelijk. De burgers in de kleinere
kernen moeten meer gehoord worden. Iets
wat enorm belangrijk is om de leefbaarheid
in deze dorpen te waarborgen. Daar wil ik
me graag voor inzetten!

De heer Mennen uit Griendtsveen spreekt de raad toe, namens de werkgroep 'Dat mug niet gebeuren!'
Burgerpodium
De heer Mennen maakt gebruik van het
burgerpodium en spreekt over het LIFE +
Peelvenen Project. Hij maakt zich zorgen over
de afbraak van de cultuurhistorische waarde
van de Mariapeel en de invloed op de leefbaarheid in Griendtsveen en omliggende dorpen.
Bovendien vindt hij dat de bewoners in het
gebied te weinig inspraak in de plannen hebben
gehad. Wethouder Vostermans zegt toe om
met de verschillende betrokken partijen, als
Staatsbosbeheer, bewoners en de Provincie in
gesprek te gaan om te bezien of aanpassing van
de plannen mogelijk is. De heer Coppus vraagt
de wethouder hierover tijdens de eerstvolgende
raadsvergadering verslag te doen. De wethouder zegt dit toe. Mevrouw van Giersbergen
en de heer Geurts bieden de raad het rapport
Meldpunt Werkgroep WMO aan. Dit wordt door
de voorzitter in ontvangst genomen en hij stelt
voor dit rapport te behandelen in de commissie
Samenleving.
Voorstel 400.000 extra voor startersleningen
Het budget voor startersleningen om de woningmarkt in Horst aan de Maas te stimuleren bedraagt € 1.600.000. Het voorstel om dit bedrag
aan te vullen met € 400.000 wordt aangenomen.
Hierdoor kunnen tenminste 53 nieuwe leningen
worden verstrekt. De SP is tegen het voorstel
en vraagt bij monde van de heer Lenssen om
meer aandacht voor burgerinitiatieven, zoals
bouwen in eigen beheer en het ombouwen van
bestaande huizen en gebouwen naar passende
woonruimte voor starters. Verder vraagt hij het
college om de risico’s voor zowel de Gemeente
als de leners helder weer te geven bij het verstrekken van een starterslening. De heer Weijs
(CDA) vindt het een goed plan om het budget
op peil te houden. Wel heeft hij vragen over de
voortgang van de huidige leningen. Wethouder
Vostermans antwoordt dat voor vijf leningen
tijdelijk renteverlaging is aangevraagd, waarbij
deze in drie gevallen is toegekend.
Jaarrekening 2013
De jaarrekening 2013 is met complimenten door
de raad ontvangen. Uit het rapport blijkt dat

Jos Gubbels
D66

99% van de doelstellingen is behaald en er een
overschot is van ruim twee ton. De heer van
der Weegen (PvdA) vraagt om de bevolkingskrimp in Horst aan de Maas nauwlettend in de
gaten te houden met het oog op toekomstige
investeringen. Zo ontstaan volgens hem geen
Zuid Limburgse toestanden en blijft Horst aan
de Maas een aantrekkelijke gemeente om te
wonen. Evenals andere raadsleden zet hij vraagtekens bij de eerdere in oktober 2013 noodzakelijke bijstelling van de begroting met € 3.000.000.
Hij vraagt de wethouder om dit nader te analyseren en hierover heldere uitleg te geven.

Daar ga ik voor
Voor eerlijke politiek. Recht door zee en
zonder spelletjes of achterkamertjesgedoe.
In Horst aan de Maas is het goed wonen,
werken en leven. Ik wil me inzetten om dit te
behouden of zelfs te verbeteren. Dus blijven
bouwen in alle dorpen. Verbeter de veiligheid
van ﬁetser en voetganger. Hou de school zo
lang mogelijk open. Behoud de zorg in alle
kernen. Koester en ondersteun verenigingsleven en vrijwilligers. Ik ga speciaal voor
behoud van het open landschap, natuur en
milieu. Voor leefbaarheid en gezondheid.
En daar past niet bij: dorpen omsingelen met
bedrijvigheid. Ik vind het belangrijk dat u mij
laat weten wat u denkt of vindt.
Weet me dus te vinden!

De heer Kemperman (D66) zet de nodige kanttekeningen bij het stuk. Zo vraagt hij zich af, wat
niet is behaald? Ook maakt hij zich zorgen over
de invloed van lopende projecten op de komende begrotingen en vindt hij het lastig daarvan de
voortgang te kunnen controleren.
De heer Coppus (SP) heeft ook zijn vraagtekens
bij de projecten, waar de Gemeente veel geld in
heeft gestoken. Hij is bang dat er de komende
tijd wellicht lijken uit de kast zullen komen.
Verder is hij benieuwd wat er met het overschot
gebeurt.
De heer Hendriks (Essentie) vraagt het college
en de raad vooral voorzichtig te zijn met de uitdrukking‚ positief resultaat’ en vindt dat de raad
meer betrokken had mogen zijn bij de besluitvorming over bepaalde punten.
Wethouder van Rensch is blij met de complimenten en geeft aan dat het vooral aan de medewerkers van de Gemeente is toe te schrijven
dat de begroting zo goed heeft uitgepakt. Het is
inderdaad wel nodig geweest om de begroting
2013 tussentijds bij te stellen, zodat deze jaarrekening 2013 achteraf wel kloppend is.
De afspraak wordt gemaakt om dit later in de
Audit commissie nader te analyseren. De opmerking van de heer Kemperman over de 1% doelstelling, die niet is behaald pareert de wethouder
met „En, Pierre, wat hebben zij niet gewonnen?”, hetgeen tot hilariteit in de raadszaal leidt.
De jaarrekening 2013 wordt vervolgens unaniem
vastgesteld.

Mariet Roelofs
Daar ga ik voor
In mijn het werk staan de mensen centraal.
Het luisteren en begeleiden van mensen is een
heel belangrijk item in het werk, maar ook in de
politiek.De gezondheidszorg blijft in beweging
en de zorgverzekeraar blijkt een steeds grotere
invloed te hebben op besluiten. Het is belangrijk dat wij in maatschappij en politiek een
oogje in het zeil blijven houden. Kijk maar naar
de Wmo-gelden. Opkomen voor de mensen
die hulp nodig hebben, vindt ik erg belangrijk.
Net als de faciliteiten op kleinere dorpen in de
gemeente. Daarbij zijn de verkeersveiligheid
en de betaalbare woningen ook belangrijke
items. Het is gewoon belangrijk dat faciliteiten
kort bij de mensen te vinden zijn, waardoor de
leefbaarheid van de dorpen overeind blijft.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Wonen naar behoefte
Het nieuwe college is inmiddels een aantal weken aan de slag met het
nieuwe coalitieprogramma. Een van de prominente onderwerpen in het
programma is bouwen naar behoefte. Inmiddels zijn rond dit onderwerp al
enkele acties opgestart.
Wethouder Vostermans is met
woningbouwcorporaties Wonen
Limburg en Woonwenz gestart met
gesprekken met inwoners van de ver
schillende dorpen met als doel zoveel
mogelijk informatie te verschaffen
over de mogelijkheden van huren.

In deze gesprekken is door de
corporaties ook aangegeven dat inzicht
in de huurbehoefte belangrijk is voor
realisatie van nieuwe huurwoningen.
Corporaties hebben eerder namelijk
aangegeven niet meer in de kleine ker
nen te bouwen. Maar in Melderslo bij

voorbeeld heeft corporatie Woonwenz
aangegeven de bouw van huur
woningen te overwegen bij voldoende
interesse. Een duidelijk aantoonbare
behoefte is dus van belang en daarbij is
een belangrijke rol voor de dorpsraden
weggelegd. Verder is een van de con
crete afspraken in het coalitieakkoord
de stimulering van starters. De laatste
jaren is de starterslening erg succesvol
gebleken. Dit heeft ertoe geleid dat
de raad afgelopen vergadering een

aanvullend krediet heeft vastgesteld
waarmee minimaal 53 nieuwe star
tersleningen kunnen worden verstrekt.
Hierbij is het goed om vast te stellen
dat de starterslening voor het belang
rijkste deel gebruikt wordt voor de aan
koop van bestaande woningen. En dat
is weer van belang voor de doorstroom
op de woningmarkt.
Een derde initiatief dat in de stei
gers is gezet, is het duurzaam bouwen.
Hier kijkt het college naar een drietal

zaken. Allereerst voor nieuwbouw,
in overleg met ontwikkelaars, naar de
zogenaamde warmtewinwoning. Voor
bestaande bouw wordt ontwikkeling
van een duurzame voorbeeldwoning
overwogen. En tot slot wordt ingezet
op communicatie over duurzaamheid.
Kortom, een voortvarende start met
het inhoud geven aan wonen naar
behoefte.
Marcel Beelen,
namens de CDA-raadsfractie

Coalitie beloofde beter te luisteren, gaan ze dat ook echt doen?
Tijdens de vorige raadsvergadering over de jaarrekening heeft D66
nogmaals aandacht gevraagd voor het gebrek aan luistervaardigheid van
het bestuur, zoals dat in de jaarverantwoording was aangegeven: het
bestuur luistert wel, maar doet er te weinig mee.
D66 heeft gevraagd om een plan
om dit euvel op te lossen. De coalitie
heeft dat toegezegd. In de editie van

de HALLO van 12 juni stond de uitslag
van de peiling onder de lezers over de
mogelijke verhuizing van de Horster

bibliotheek. De uitslag was duidelijk:
Het merendeel van de lezers vindt de
huidige locatie de beste en de meesten
vinden huisvesting van gemeenteper
soneel in de Librije geen goed plan. Nu
zijn wij zeer benieuwd wat het bestuur
met deze uitslag gaat doen. Wij zijn
benieuwd of het nieuwe bestuur direct

laat zien, dat men nu wel naar de
burgers luistert en met de mening van
de burgers ook inderdaad wat doet.
Wij zijn zeer benieuwd of deze coalitie
durft te breken met de oude gewoonte
van veel beloven, maar die beloftes
niet nakomen. U ook??
Als u hierover of over andere

politieke zaken met ons wilt spreken
dan kan dat. Wij zitten elke eerste
zaterdag van de maand en dus ook
zaterdag 5 juli van 11.00 tot 12.00 uur
in de bibliotheek van Horst weer klaar
met een kopje koffie.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

SP vindt sluiting Berkele Heem zorgelijk
De Zorggroep is van plan om in 2017 Berkele Heem te sluiten.
Hierdoor verdwijnen 93 zorgappartementen in Horst. De SP vindt dit een
slechte ontwikkeling en maakt zich zorgen over de ouderenzorg in Horst
aan de Maas. De partij vindt dat Horst aan de Maas zich moet verzetten
tegen de sluiting van het verzorgingshuis.

Doordat het kabinet het voor de
meeste ouderen onmogelijk maakt
om een plek in een verzorgingshuis
te krijgen, moet Berkele Heem dicht.
Dit zorgt voor grote onzekerheid bij de
bewoners van Berkele Heem. Daarnaast

betekent dit dat ouderen in Horst die
zorg of begeleiding nodig hebben
steeds moeilijker een woning kunnen
vinden. De SP hoopt dat het gemeente
bestuur zich gaat verzetten tegen de
sluiting van Berkele Heem. Wij roepen

FF

alle mensen die zich zorgen maken
over Berkele Heem om contact met
de SP op te nemen. We pikken het
niet dat Berkele Heem verdwijnt!
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

AL 1

EESTEN BIJ FROXX

0 JA

EESTEN BIJ FROXX

AR!

Wilt u weer een keertje een echt feest geven?Waar gedanst
kan worden, waar u zich geen zorgen hoeft te maken over lauw
Wilt u weer een keertje een echt feest geven?Waar gedanst
bier, voldoende drank of een schoon toilet? En waar de culinaire
kan worden,onbegrensd
waar u zich
geen
zorgen
hoeftsmaakt?
te maken over lauw
mogelijkheden
zijn en
het eten
fantastisch
Denkt
er dan eens aan
om uw
en familie,
uw collega’s
bier,uvoldoende
drank
of vrienden
een schoon
toilet?
En waar de culinaire
ofmogelijkheden
werknemers te verrassen
met eenzijn
grandioos
in Froxx.
Al
onbegrensd
en hetfeest
eten
fantastisch
smaakt?
voor een kleine prijs kunt u bij ons terecht.

HORECA
DANSLES

HORECA

SPORTLES

DANSLES

SPORTLES

Woningstoffeerderij
R. van den broek

Alleen dranken pakket
22,Borrelen en snacken
29,Culinair genieten
33,Denkt u er dan eens aan om uw vrienden en familie, uw collega’s
De
‘vingers’
erbij
aflikkend
35,Alleen
dranken pakket
€ 22,- met een grandioos feest in Froxx. Al
of werknemers
te verrassen

NU 10% KORTING!

Borrelen
en snacken
€ 29,voor een
kleine prijs kunt
u bij ons terecht.
Culinair genieten
€ 33,De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,-

Alleenvoor
dranken
pakket
€ 22,Kijk
de voorwaarden
op50 de
website www.froxx.nl
Deze
arrangementen
zijn te boeken vanaf
personen.
Borrelen
en snacken
€ 29,Venrayseweg
116
A73 afrit. www.froxx.nl
10. Tel. 077 - 477 01 11
Venrayseweg
116 Horst
. A73Horst.
afrit 10 . 077-4770111
Culinair genieten
€ 33,De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 50 personen.
Venrayseweg 116 Horst . A73 afrit 10 . 077-4770111 . www.froxx.nl

Geniet op ons Oosters terras

TRAPPENAKTIE
TRAPbEKlEdINg va E150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!
Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

SOS Meerlo-Wanssum bouwt
een speciale school voor
dove kinderen in het dorpje
Jiboro (Gambia). Helpt u mee?
Bankrekeningnr.: 13.25.91.189 www.sos-meerlowanssum.nl

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

www.restauranthetmaasdal.nl

Puin of grond storten?
Bij Hoeymakers kan het!
BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

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

Adres: Westerholtstraa
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
Open: ma. gesloten di.
eymakershorst.nl
ershorst.nl E-mail: info@ho
Internet: www.hoeymak
orst
ersh
facebook.com/hoeymak
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Hardloopwedstrijd
de Acht van Horst
De twaalfde editie van de Acht van Horst, georganiseerd door lopersgroep De Peelrunners, vindt plaats op
zaterdag 21 juni. Start en finish zijn op de atletiekbaan in Horst.

Eerste nachtcross
Paradijsracers
Autocrossclub De Paradijsracers uit Melderslo organiseert in het weekend
van zaterdag 21 en zondag 22 juni voor het eerst een nacht- en weekendcross op het circuit het Peeldijkje in Horst.
Het hardloopevenement voert de
deelnemers door de omgeving van
de Kasteelse Bossen, met plassen en
bossen. Er verschijnen voornamelijk
recreanten aan de start, maar ook
nationale toppers nemen de wedstrijd
soms op in hun trainingsprogramma. De
Acht van Horst, zo genoemd omdat het

parcours loopt in de vorm van een 8,
is bedoeld voor jong en oud, recreatief
en prestatief. Inschrijven kan via
www.inschrijven.nl, maar ook tot een
halfuur voor aanvang van de wedstrijd
in het clublokaal van De Peelrunners.
De 5.000 meter voor volwassenen start
om 19.30 uur, de 10.000 meter om

20.10 uur. Lopers tot en met twaalf jaar
kunnen meedoen aan de 1.000 meter.
Deze start om 19.00 uur. Jongeren
van dertien tot en met zeventien jaar
kunnen om 19.10 uur de 2.500 meter
lopen. De drie snelste lopers per leef
tijdscategorie krijgen een prijs. Kijk voor
meer informatie op www.peelrunners.nl

Op zaterdag komt de jeugd van
de Auto Sport Unie Zuid (ASUZ), maar
ook de lokale ‘Melderse balkenklasse’
in actie. Ook vindt een kwalificatie
wedstrijd plaats voor de nachtcrossers.
Het terrein gaat op zaterdag 21 juni om
12.30 uur open voor zowel coureurs als
bezoekers. De nachtcross begint om
20.30 uur met een voorstelronde van
de coureurs waarna om 21.00 uur de
lichten op groen gaan en de cross van
start gaat. De nachtcross duurt een uur.

Na de nachtcross is er een tentfeest
op het terrein met om 23.00 uur de
huldiging. Op zondag 22 juni vinden
de reguliere wedstrijden van de ASUZ
plaats. Aan de start komen onder
andere de juniorcup, het Nederlands
kampioenschap voor jeugd van 16 tot
en met 18 jaar, de keverklasse, de
sprinters en de gastrijders.
De inschrijving is van 08.30 tot
10.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.paradijsracers.nl

British Superstock 600

Van Leuven scoort
weer punten
Door: G&S Racingteam
De vierde ronde voor het British Superstock 600 kampioenschap vond
afgelopen weekend plaats op het circuit Snetterton in Engeland onder het
toeziend oog van 31.000 bezoekers.
Motorcoureur Kevin van Leuven
uit Swolgen maakte al goede progres
sie tijdens de vrije training. Hij wist
de dertiende plaats te behalen op de
grid. Dit circuit is een van de langste
in Engeland en Kevin heeft hier van
tevoren slechts eenmaal getraind.
In dit kampioenschap met een veld
van 43 deelnemers die hier al heel wat

vaker hun rondjes hebben gemaakt,
kwam Kevin na de start als vijftiende
door. Na een heftige strijd om de
negende plek met constante positie
wisselingen, wist Kevin de negende
plek veilig te stellen en zo wederom
punten te scoren.
Kevin staat nu negende in de
tussenstand.
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Lekker volleyballen op het strand in de buurt
Volleybalclub Set up uit Meerlo organiseerde op zondag 15 juni haar jaarlijkse Vitelia Open Beach-toernooi. Het
was een dag vol sportiviteit op de beachvolleybalvelden. Herman Kohrman (67) uit Meerlo, een van de organisatoren, was tevreden over de dag: “Het strandgevoel straalt ervan af.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Een grote feesttent, tafels en
stoelen en twaalf permanente
beachvolleybalvelden. Het is dit jaar
de tweede keer dat het toernooi op
de permanente volleybalvelden bij
camping ’t Karrewiel plaatsvindt.
Het evenement zelf wordt al jaren
georganiseerd. Vandaag is het de
beurt aan vriendenteams. De jongste
deelnemers zijn 14 jaar en de oudste
een jaar of zestig.
Zonder camping ’t Karrewiel in
Meerlo zou het evenement volgens
Kohrman nooit zo’n succes zijn. “We
hoeven maar te roepen en krijgen
wat we willen”, vertelt hij. De velden
waarop het toernooi wordt gehouden
zijn van de camping. Achter de struiken
staan de caravans en campers opge
steld, maar daar merken de volleybal
lers vandaag niets van. Sem Friesen
(15), Janne Peelen (15) uit Meerlo en
Femke Beurskens (15) uit Broekhuizen
spelen alledrie volleybal. Friesen:
“We doen eigenlijk altijd mee voor
de gezelligheid en omdat onze eigen
vereniging het heeft georganiseerd.
De strandsfeer, de muziek en iedereen
kent elkaar.”
Kohrman is blij met de grote
opkomst. “Ieder jaar keren dezelfde
teams terug. Het begint met komen
kijken en uiteindelijk doet iedereen
zelf ook mee.” Jorijn (7), Joanne (9) en

Joliene (11) Berghs uit Meerlo komen
vandaag hun ouders aanmoedigen. Ze
komen nu even spieken bij het familie
team, maar volgende week tijdens het
jeugdtoernooi zijn ze zelf aan de beurt.
Op de vraag waarom ze het zo leuk
vinden, antwoorden ze: “Nou, je bent
op het zand, dus je valt zachter.”
Doorgewinterde volleyballers
Martin Cortenbach (50) en Erwin
Zwerver (48) uit Meerlo genieten
ondertussen even van hun pauze.
Cortenbach is coach en Zwerver is
speler. Het tweetal speelt samen met
zijn teamgenoten al jaren mee onder
de naam ‘Vanaf 15.00 uur gratis bier’.
Op de vraag waarom, antwoorden ze
luid en duidelijk: “You never change a
winning team.” Zolang de zon schijnt,
genieten de heren volop. Volgend jaar
doen ze weer mee, met dezelfde naam.
Volleybalvereniging Set up zit de
komende weken niet stil, want er
staan nog twee toernooien gepland.
Op vrijdagavond 20 juni wordt vanaf
18.30 uur het succesvolle Mari
Wanssum Bedrijven Beach-toernooi
gehouden en op zondag 22 juni mag
de jeugd meedoen aan het Camping
’t Karrewiel-beachvolleybal. Hoewel het
bedrijventoernooi qua inschrijvingen al
bijna vol zit, is er bij de jeugd nog wel
plek. Voor meer informatie, kijk op
www.vcsetup.nl

Open training
freerunning
Gymvereniging Hosema houdt op de vrijdagen 20 juni en 4 juli open
trainingen freerunning. Deze vinden plaats in sporthal De Kruisweide in
Sevenum. De trainingen zijn van 18.45 tot 20.00 uur.
Freerunning is een mix van par
cours lopen en tricking, dit zijn salto’s
en acrobatische sprongen maken.
De trainingen zijn bedoeld voor
jeugd van 10 jaar en ouder. Tijdens

De grootste in tuinplanten, groenteplanten, sier-fruit-leibomen in de regio
De scherpste prijzen door eigen teelt, zomaar 40-50% goedkoper en top kwaliteit!
Zie voor prijzen www.plantencentrumvandenbeuken.nl

ACTIE

hedera klimop
in pot aan stok
100-120 cm lang

Bij aankoop van € 20,00
een oleander kuipplant*

*ter waarde van € 12.95 en tegen inlevering van deze advertentie

14 t/m 18 juli 2014

pootaardappelen, uien, zaden
(van Custers over genomen)

Nieuw!
groot assortiment
perkplanten
2 groot en overdekt, groenteplanten
selectie voor de particuliere tuin
ha

St. Jansstraat is
weer normaal
bereikbaar!

Kinder
Vakantie
Werk Horst

GRATIS!

€ 1,49

Wintergroenteplanten
en winterpreiplanten

de clubkampioenschappen op 5 juli
verzorgen de freerunners eveneens
een demonstratie. Neem voor meer
informatie contact op via freerun
nning@hosema.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13
.00 uur gesloten
bedrijf altijd bereikbaa
r

Verbouwd! Nu overdekt.
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

ENKELE
KAARTJES
OVER!
T: 06 18 20 25 89
I: www.kvwhorst.nl
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Provinciale Minioren-finale HZPC
Door: HZPC Horst
De provinciale Minioren-finale werd zaterdag 14 en zondag 15 juni gezwommen in Roermond. Er stonden
zeventien clubs aan de start, waaronder zwemvereniging HZPC uit Horst.
Zaterdagmiddag begon de wedstrijd
met een korte openingsceremonie.
Na deze ceremonie stonden de eerste
zwemmers al klaar op de startblokken
om voor de podiumplekken te strijden.
Voor HZPC waren dat Laura Otten,
Marlijn Zwart en Anna van Cuijk. Op de
200 meter wisselslag wisten ze goede
tijden neer te zetten. Cas Verstegen
moest de eer hoog houden voor de
jongens van HZPC. Hij was namelijk
de enige jongen die meedeed aan
dit zwemkampioenschap voor HZPC.
Hij zwom de 100 meter vrije slag. Hij
zwom deze erg goed met maar liefst

2 seconden van zijn persoonlijk record.
Het zusje van Cas, Danee, mocht ook
meedoen. Op de 100 meter schoolslag
wist zij zich te verbeteren met één
seconde. Dag twee was wederom een
goed dagje. Danee Verstegen dook
als eerste in het bad voor HZPC op de
50 meter vlinderslag. Ze zwom erg
goed en wist haar tijd te verbeteren.
Cas Verstegen zwom zijn favoriete
vlinderslag ook goed en wist ook zijn
tijd met twee seconden te verbeteren.
Ilse, Anna en Marlijn kwamen uit op
de 100 meter rugslag. Alle drie de
dames gingen erg goed en wisten

hun tijden te verbeteren. Voor Naomi
Brouwers was dit het eerste echte
grote k ampioenschap. Dat was bij haar
ook goed te zien. Ze kwam ook uit
op de 100 meter rugslag. Ze mag erg
tevreden zijn met haar eindtijd van
2.17,38. Wat zaterdag niet wilde lukken
bij Marlijn, lukte zondag wel. Drie
superpersoonlijke records. Een daarvan
was de 100 meter schoolslag. Met
gewoonweg een goed tempo en hele
krachtige slagen moest ze dit zien vol
te houden. Met een goede finish zwom
ze maar liefst 6 seconden van haar
persoonlijk record af.

Maaien

met de Grasshoppers van Lozeman Tuinmachines
Professionele oerdegelijke midden en
frontmaaiers, in benzine of dieseluitvoering, met
of zonder gras/bladopvang en uit te rusten met
hoogleegkiepfunctie. Dankzij de eenvoudig te
monteren aanbouwwerktuigen is de basismachine
in te zetten voor elke klus in elk seizoen.

Sponsor voor
dressuuramazone
Cornelissen
Eind vorig jaar begon amazone Mandy Cornelissen uit Horst gedeeltelijk
voor zichzelf met Dressuurstal Mandy Cornelissen. Ze wordt ondersteund
door Dressage Stable Inge Coenen in Grubbenvorst en sinds kort ook door
uitgaanscentrum De Lange Horst.

Lozeman Tuinmachines Lottum, Markt 14, 5973 NR Lottum
tel: 077-4632341 e-mail: lottum@lozeman.nl www.lozeman.nl

Rabobank
Rabobank
Horst Venray
Venray
Horst
Rabobank
feliciteert
feliciteert
Horst
Venray
feliciteert

Karolina
Karolina
Swoboda
Swoboda
Karolina
Swoboda

Zakenvrouw Noord-Limburg 2014
Hoofdsponsor Rabobank stimuleert
vrouwelijk ondernemerschap.

Zakenvrouw Noord-Limburg 2014
Hoofdsponsor Rabobank stimuleert
Foto door Jos Derks
vrouwelijk ondernemerschap.

www.rabobank.nl/horstvenray
Foto door Jos Derks

Samen
sterker
www.rabobank.nl/horstvenray
Samen sterker

“Toen Mandy mij vroeg voor spon
soring heb ik eerst eens gekeken wat
ze zoal gepresteerd heeft in de paar
densport, want daar weet ik zelf niet zo
veel van. Met vier Limburgse en twee
Nederlandse kampioenschappen en

vele andere overwinningen op zak, kun
je wel zeggen dat ze echt een talent is.
Ik ga uit van een mooie samenwerking
en ik weet zeker dat Mandy onze naam
positief zal uitdragen in de paarden
sport”, aldus Eric Janssen van De Lange.

Koenen koning
Schutroe
Het jaarlijks Koningschieten van handboogsportvereniging De Schutroe
uit Horst vond zaterdag 7 juni plaats. Gerrit van der Sterren leidde de loting,
waarna aan de wedstrijd begonnen werd.
Na twee rondes van 25 pijlen en
het nodige telwerk kwamen de beste
acht schutters uit de bus. Zij schoten
nog twaalf pijlen om uit te maken wie
zich dit jaar koning van De Schutroe
mocht noemen. Ridder werd André
Caasenbrood (foto links) met 563
punten, maar koning werd Nick Koenen

(foto rechts) met 579 punten.
Jan Houwen eindigde als hoogste
veteraan en Jordi Naus werd de hoog
ste junior. Stan Vergeldt eindigde met
204 punten als hoogste aspirant. De
aanmoedigingsprijs ging naar Lonneke
Vullings en Ash van Soest. De avond
werd afgesloten met een feest.

sport 19

19
06

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

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

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Sportinstuif voor Powerkids

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

Stichting Powerman Holland organiseert op woensdag 25 juni een Powerkids sportinstuif. Deze vindt plaats
van 13.30 tot 16.00 uur op de hardloopbaan van de Peelrunners bij de Kasteelse Bossen in Horst. De sport
instuif is bedoeld voor de basisschoolkinderen uit Horst aan de Maas en wordt mede georganiseerd door
regionale sportverenigingen. Kinderen die mee willen doen kunnen zich op geven via jorisdem@hotmail.com
Opgeven kan tot en met 22 juni. Op 2 juli vindt er ook nog een sportinstuif in Venray plaats. (Foto: Marc Cremers)

www.proteion.nl

Vera’s Vettige Vijf vol
De survivalrun Vera’s Vettige Vijf is volgeboekt. Op zaterdag 5 juli gaan 350 mannen, vrouwen en kinderen
samen door de modder voor de Alzheimer Stichting.
Daarmee is het aantal deelnemers
in één jaar verdrievoudigd.
De deelnemers gaan door water,
modder, zand en rook kruipen voor het
goede doel, de strijd tegen Alzheimer.

Het parcours is opgezet in en rond
de Kasteelse Bossen in Horst. Dit jaar
wordt tevens het Alzheimer Café
Horst aan de Maas gesteund. Vanaf
11.30 uur kunnen de deelnemers zich

registeren, om 12.45 uur starten de
jongste renners. Om 13.30 uur start
de rest.
Kijk voor meer informatie op
www.verasvettigevijf.nl

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

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

SUMMERSALE
Oplopende kortingen
van
tot

25

70%!

*

* tenzij anders aangegeven

Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl

Kronenberg haalt de Paul
Verhaegh-vlag op
Inwoners en fans van voetbalinternational Paul Verhaegh uit Kronenberg konden donderdag 12 juni
tussen 19.00 en 21.00 uur hun Paul Verhaegh-vlag ophalen bij café Ummenthun in Kronenberg. Wethouder
Bob Vostermans kreeg om 19.30 uur ook een vlag overhandigd De vlaggen zijn gemaakt door SV Kronenberg.
Café Ummenthun is tijdens het WK omgedoopt tot de Paul Verhaegh Arena, een plek om naar de voetbal
wedstrijden van Oranje en andere elftallen te kijken.

20

en zo
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GEPLUKT

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

Roel Backus

“Ik ben een echt mensenmens”, zegt hij over zichzelf. Hij houdt van
spontaniteit, mensen om zich heen en een flinke dosis gezelligheid. Naast
dialectzanger is hij ook een echte familieman en een Bourgondiër in hart en
nieren. Deze week wordt Roel Backus (39) uit Horst geplukt.

Koken met

Randy

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Pastrami
van
ossenhaas

met muziek maken. Zijn buurvrouw
heeft zijn cd al opstaan. Roel begint
te lachen: “Zelfs de buren promoten
het.”
Muziek is voor Roel echt een passie.
Ruim twintig jaar geleden begon hij
samen met zijn vriend Johan Bertrams
het duo Dubbelop. “Je hoeft me niet
in een coverband Engelstalige muziek
te laten zingen. Laat mij maar gewoon
in het dialect zingen”, zegt hij. Vorig
jaar stopte het duo en ging Roel alleen
verder. “Deze zomer is het tijd voor
het uitbrengen van mijn soloalbum.
Daar werk ik nu heel hard aan.”
Het carnavalsseizoen is voor Roel
het hoogseizoen. “Dat is de tijd van
het jaar dat ik het drukst ben, maar
tijdens de echte carnavalsdagen wil
ik zelf ook gewoon meevieren.” Zijn
ouders, zijn gezin en vrienden steunen
hem daarbij. “Ik vind het gezellig als
vrienden af en toe even binnen komen
lopen”, zegt hij. Eerlijk geeft hij ook
toe dat die spontaniteit van even een
bezoekje brengen aan vrienden er bij
hem nog wel eens inschiet. “Dat zou
ik ook weleens terug moeten doen”,
lacht Roel.
Dat hij nu hij ouder wordt, zijn
vrienden niet meer zo vaak ziet,
vindt hij wel jammer. Samen met
zijn vrienden heeft hij daarom
mannenavond bedacht. “Iedere eerste
donderdag van de maand is het
mannenavond. Dan gaan we met de
mannen op het terras zitten. Een goed
glas wijn, een hapje erbij.” Op zulke

momenten komt de Bourgondiër in
hem naar boven. Verder geniet hij
met zijn vrienden van de gezelligheid
tijdens het jaarlijkse vriendenweekend
of de barbecueavond.
Als Roel zichzelf mag omschrijven,
doet hij dat met de woorden
genieter, zanger, vader, echtgenoot
en familieman. Roel houdt van
gezelligheid en daar maakt hij op zijn
tijd dan ook graag vrij voor. Zijn gezin
is voor hem heel belangrijk. Nu zijn
dochters iets ouder zijn en beseffen
dat hun vader eigen cd’s heeft, worden
ze meer bij zijn passie betrokken.
“Daar kan ik echt van genieten”, zegt
hij.
Wat absoluut niets voor Roel is,
is een middag alleen thuis zitten.
“Ik moet mensen om me heen hebben.
Als ik onder de mensen ben, voel ik mij
goed. Ik ben ervan overtuigd dat als
het thuis goed gaat het ook goed gaat
op je werk. Zolang ik onder de mensen
ben, vermaak ik mij wel. Ook al
ben ik af en toe druk, als vrienden
langskomen, komt de wijn toch op tafel
en geniet ik er even van.”
Deze zomer gaat hij samen met
zijn gezin naar Spanje. “Ik ben vaak
druk met m’n werk en vooral met
muziek maken, maar ’s zomers geniet
ik en kom ik tot rust. Ik ben wel een
zonaanbidder”, lacht hij. Hij werpt
een blik over zijn tuin waar de zon nu
vol op staat. ”Laat die vakantie maar
komen”, besluit hij. Een Bourgondiër in
hart en nieren, dat is Roel Backus.

Benodigdheden:
· 1 stuk ossenhaas
· 150 gram zeezout
· 100 gram rietsuiker
· 20 gram five spices
(kruidenmengsel)

Bereiding:
•P
 ak de ossenhaas en maak deze
schoon en ontvlies het vlees (tip:
vraag aan de slager of hij dit voor
u wil doen);
•w
 eeg het zout, de rietsuiker en
de five spices af en meng deze
allemaal in een kom;
• leg het schoongemaakt stuk
ossenhaas in het mengsel;
•w
 rijf alle kruiden er goed in;
• laat het stuk vlees drie dagen in
deze marinade liggen. Er komt
allemaal vocht uit, door het zout;
•a
 ls de drie dagen voorbij zijn,
haal de ossenhaas eruit en spoel
deze onder de kraan af;
•d
 roog het vlees af, pak een pan
en bak het stuk vlees goed en
mooi bruin;
• s chuif het nu in de oven en zorg
dat het vlees 60 graden wordt;
• laat het dan afkoelen in de
koelkast.
• S erveer het stuk vlees net als
rosbief op een broodje of
verwerkt in een salade.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Samen met zijn vrouw Angela
(37) en zijn dochters Bente (4) en
Veerle (7) woont hij in een tweeonder-een-kapwoning in Horst. Roel

Backus werkt in het dagelijks leven
als vestigingsmanager van een
technische groothandel, maar houdt
zich naast zijn werk vooral bezig

PUZZEL

Nieuw bij Eetcafé Maaszicht:

kom en proef tapas

Vanaf donderdag 19 juni starten we met een nieuw concept: Kom en Proef
Tapas. Op deze tapasavond kunt u naar keuze allerlei culinaire hapjes bestellen.
De gerechtjes bestaan onder andere uit scampi’s, steak, saté, een couscoussalade etc. Gemiddeld duurt een avond 3,5 uur, maar u kunt de hele avond
onbeperkt genieten. Wij serveren elke oneven week op donderdag tapas voor
€ 26,50 per persoon (excl. drank). Aanvang: 19.00 uur. Alleen op reservering.
Eetcafé Maaszicht
Veerweg 12 • 5872 AG Broekhuizen lb
077-4631866
eetcafemaaszicht@hotmail.com
www.eetcafemaaszicht.nl

Sudoku

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Magere hamlapjes
v/h scharrelvarken

100 gram

€ 1,15

rode of gele kaart

1900 gram

€ 1,15

bij 150 gram seranoham gratis meloen
Skybox (heerlijke Tapas)

€ 6,95

4-2-2 systeem (8 saté met saus in pot) € 5,95
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Wandel Drie Daagse Horst aan de Maas
In de gemeente Horst aan de Maas werd in het weekend van vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 juni de
Wandel Drie Daagse gehouden. Voorzitter Leon Elbers (50) uit Horst was tevreden over de organisatie van het
wandelevenement: “Het ging weer heel goed.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

“Overal waar we heen gaan,
vragen de mensen, wie wij zijn, wie wij
zijn”, zingt deken Alexander de Graaf
Woutering (49) uit Horst. De deken is
enthousiast. Hij vindt het geweldig dat

zoveel kinderen ook dit jaar weer mee
hebben gedaan. “Het is gewoon
geweldig om te zien dat we zo’n
sportieve en gezonde inwoners hebben.
De ouders staan achter de kinderen.

Kortom, ik kan er maar een ding van
zeggen: Horst aan de Maas bruist”,
lacht hij terwijl hij uitkijkt over het
Wilhelminaplein dat vol staat met
kinderen.

Burgemeester Kees van Rooij is het
helemaal met de deken eens. “Het is
fantastisch. Zo’n kleurrijk plein gevuld
met kinderen. De ouders die aan de
rand staan te wachten. Er waren dit
jaar weer meer kijkers langs de kant.
Wandelen is een van de meest natuur
lijke vormen van bewegen en ik heb
het idee dat het steeds meer gebeurt in
onze gemeente.”
Daniek Manders (9), Eva Verhoeven
(9), Emma Bertrams (11), Amy Kuijpers
(10) en Mirthe Driessen (10) van basis
school De Weisterbeek uit Horst hebben
zich tijdens het wandelen van de route
van 10 kilometer prima vermaakt.
“Soms was het wel zwaar, maar het
ging goed. Volgend jaar doen we weer
mee”, vertelt Mirthe.
Peer Poels (10), Jaey van Als (9),
Rick Groetelaars (10) en Bartak Stevens
(9) van basisschool De Klimboom in
Swolgen hebben ook 10 kilometer
gewandeld. Jaey: “Het was wel een
beetje moeilijk, maar voorbereiden
was niet nodig. Ik heb geen blaren.”
Wel heeft hij van zijn oma’s snoep
gekregen en van z’n ouders bloemen.
“Volgend jaar doe ik weer mee met de
10 kilometer”, lacht hij.
Ook Jonna Derx (8), Jessica Vissers
(9), Janny Cuppen (9) en Mieke van
Doornbal (9) van basisschool De Wouter
uit America doen mee. “We hebben de
tweede prijs gewonnen en vonden het

superleuk. Ik heb tot nu toe nog ieder
jaar dat het mocht, meegedaan”, ver
telt Janny. Hoe het komt dat ze hebben
gewonnen, vertelt Jonna: “We hebben
goed gezongen en verbeterden elkaar
als we fout liepen. Dan zeiden we dat
tegen elkaar zodat we mooi in een
rijtje bleven lopen”, denkt ze.
Hoewel de deelnemers ook dit jaar
het evenement weer omarmen, loopt
het aantal deelnemers de afgelopen
jaren wel terug. Voorzitter Leon Elbers:
“De Wandel Drie Daagse is ook dit jaar
weer heel goed verlopen. Er deden
1.140 wandelaars vanuit scholen mee
en zo’n driehonderd andere wande
laars. De tendens is dat het aantal
wandelaars daalt, maar dat wil niet
zeggen dat het minder leuk is. Ik denk
dat het komt doordat de scholen min
der leerlingen krijgen.”
De organisatie van de
wandeldriedaagse zoekt nog steeds
naar nieuwe vrijwilligers. Elbers:
“Het is een geoliede machine waar
je in terechtkomt als vrijwilliger. We
doen het allemaal al zolang, maar
weten eigenlijk niet meer wat er in
de hoofden van de kinderen speelt.
Het zou goed zijn als er vrijwilligers
vanuit school geregeld worden om het
evenement zo nog leuker te maken.
Al doen er al heel veel ouders en
leerkrachten mee, want die hulp is
natuurlijk al super geregeld.”

Nieuwe dames bij Da Ma Zoeë

‘We worden geen kopieën van Anja en Judith’
Het zangtrio Da Ma Zoeë neemt op zaterdag 21 juni in de Mèrthal in Horst afscheid van haar zangeressen Anja
en Judith Geurts. De dames besloten na tien jaar te stoppen met het trio en worden opgevolgd door Daniëlle van
Helden uit Horst en Sharon Suiker uit Blerick. Rob Zanders gaat met de nieuwe Mädels verder.

lederhose.” De dames zijn de afgelopen podium te staan. “Ik hoefde Anja en
Judith altijd maar met een half oog aan
jaren steeds sneller klaar. “Vroeger
hadden we een uur nodig om ons klaar te kijken tijdens een optreden, maar
ik weet zeker dat dat bij Daniëlle en
te maken. Nu zijn we daar na een half
Sharon ook komt. Dat moet nog wat
uur mee klaar”, zegt Anja. Sharon:
groeien.” Tijdens het afscheid in de
“Alhoewel we soms wel hulp nodig
Mèrthal verzorgen Thei en Marij, Bram
hebben met het aan de achterkant
en Ruud en de Rosentaler ook een
dichtmaken van onze jurken.” Ze heeft
optreden. Rob: “We hebben met deze
heel veel zin om te beginnen met de
mensen een leuke relatie opgebouwd.
optredens. “Terecht”, meent Anja. “De
Dus we willen het ook met hen afslui
afgelopen tien jaar hebben we geen
ten. Alhoewel het niet helemaal een
enkel optreden gehad, dat niet beviel.
afscheid is. We hanteren daarom het
We hebben er ook altijd zin in gehad.
Als je zo’n jurk aantrekt, kom je vanzelf thema Jeder Abschied kann ein Anfang
sein.” Kijk voor meer informatie op
in je rol.”
www.damazoee.nl
Voor Rob is het even wennen
met twee andere zangeressen op het
(Foto: Lodie Suiker)

Nieuw begin in
Cambrinus
Een optreden onder de noemer ‘Concert from start ‘till never ending’
vindt zondag 22 juni plaats in café Cambrinus in Horst, met onder andere
pianist Egbert Derix en gitarist en toetsenist Peter Thissen.
Anja Geurts geeft aan een leuke
tijd te hebben gehad bij Da Ma
Zoeë. “Maar na tien jaar vond ik het
genoeg. Er gaat veel tijd in zitten en
ik wil graag meer aandacht aan mijn
kinderen besteden.” Toen Judith ook
besloot te stoppen, ging het trio op
zoek naar twee nieuwe zangeressen.
Deze vonden ze via audities in Daniëlle
van Helden en Sharon Suiker. “Mijn
beste vriendin kent Da Ma Zoeë goed
en gaf aan dat ze nieuwe zangeressen
zochten. Ze vond dat echt iets voor mij
en dezelfde dag nog meldde ik me
aan”, vertelt Sharon. Volgens Anja viel

ze meteen in de smaak. “Ze kwam als
enige van de acht kandidaten in een
dirndljurk.”
Ook bij Daniëlle waren ze er snel
uit. “We kenden haar al en hebben
haar overgehaald om auditie te doen.
Ze treedt graag op en zingt goed”, zegt
zanger Rob Zanders. Als belangrijkste
tip krijgen Daniëlle en Sharon mee
vooral zichzelf te blijven. Sharon: “We
worden geen kopieën van Anja en
Judith. We proberen ons eigen stukje in
Da Ma Zoeë te brengen en handhaven
onze eigen stijl.”
Er komt veel bij kijken als je lid

bent van Da Ma Zoeë. “Ons hoogsei
zoen liep van de elfde van de elfde
tot vastenaovendszondag, maar de
laatste jaren is daar de oktobermaand
bijgekomen door de opkomst van de
Oktoberfesten in Nederland. Dan heb
ben we ongeveer vijftien optredens per
maand”, stelt Rob. Ook in de voorberei
ding van optredens gaat tijd zitten. Rob:
“Ik maak voor elk optreden een andere
setlist. Dan schuif ik de nummers in de
goede volgorde voor het optreden. Hier
voeg ik altijd een blok met toegiften
aan toe. Daar ben ik in totaal een half
uur mee bezig. Daarna hijs ik me in de

Thissen en Derix worden onder
andere bijgestaan door gitarist Frank
Lamm, zangeres Ieke Booij en leden
van de Horster poprockband Jeopardy.
“Concert from start till never ending
gaat over een presentatie van muziek
in diverse stijlen, gespeeld door een
beginnende pianist, toetsenist, gitarist
uitlopend tot gevorderde en profes
sionele musici”, stelt Peter Thissen
uit Sevenum. De professioneel gitarist
moest zich door medische klachten
laten omscholen tot pianist, waarna

zijn nieuwe muzikale zoektocht
begon. “Mijn blessure heeft mij rijker
gemaakt in diverse nieuwe muziek
stijlen en samenspel met ’nieuwe’
mensen, waarbij vaste waardes uit het
verleden, oftewel ’oude’ mensen zijn
gebleven. Het concert gaat over het
samenbrengen van diverse lagen in
muziekontwikkeling, de beginner laat
zich inspireren door de ervaren musi
cus en de professionele musicus inspi
reert de beginner en het publiek.”
Het concert begint om 15.00 uur.
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Inlooprepetitie
Horster mannenkoor

Kermis in America
Net zoals voorgaande jaren slaan OJC Cartouche, café Boëms Jeu en
café Station America de handen ineen tijdens de kermis.

Het Horster mannenkoor houdt op vrijdag 27 juni een open repetitie op camping landgoed De Gortmeule in
Horst. Deze repetitie begint om 20.00 uur.

Onder het motto één tent,
één feest, organiseren zij samen
optredens tijdens de kermis van
zaterdag 5 tot en met woensdag
9 juli. Het muzikaal programma

van de feesttent gelegen naast
Boëms Jeu is rond, met namen
als Proost, Fragment, Dirty
Daddies en Koyle. Toegang tot de
feesttent is gratis.

Smeden in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo is op zondag 22 juni de smederij
geopend. Daarnaast is er op het terras livemuziek.
In het museum zijn diverse expo
sities te zien waaronder Bij ons thuis
aan de muur en de klokkenexpositie
van de Limburgse klokkenmaker Jean
Wilmar. Kinderen kunnen zich verma

ken met de museumspeurtocht, oude
spellen en een miniatuurkermis. Het
museum is alle dagen open van 11.00
tot 17.00 uur De bijzondere activitei
ten beginnen om 13.00 uur.

Beatz & Bandz
Summerfestival
Ook dit jaar is het weer mogelijk
om het jaarlijkse concert te combineren
met een inlooprepetitie. De bedoeling
is om iedereen die affiniteit heeft met
zingen eens de gelegenheid te bieden
om geheel vrijblijvend dit concert onder

leiding van dirigent Tim Schulteis bij te
wonen en eventueel mee te zingen.
Tijdens het optreden worden ook de
twee liederen gezongen die tijdens de
recente concertreis zijn gezongen bij
de Menenpoort in Ieperen, België. Al

vele jaren is Jac Hanssen aanwezig om
met zijn gitaar de meest uiteenlopende
liedjes ten gehore te brengen waar
van enkele ook samen met de Horster
mannen. Kijk voor meer informatie op
www.horstermannenkoor.nl

Muzikale kweekvijver

OJC Canix organiseert op zaterdag 2 en zondag 3 augustus het Beatz &
Bandz Summerfestival. Dit festival vindt plaats op het grasveld achter
Rijhal Hoogvel op de Stokterweg in Lottum.
De artiesten zijn verdeeld over
twee podia. Zo vertegenwoordigen
onder andere The Pet Dectectives en
Wayne Young het Beatz Stage. De
akoestische band Im And The People,
Tenac en anderen spelen op het

Bandz-podium. Dat wordt op zondag
afgesloten door coverband Rage On
Stage. Voor en na de optredens zijn
verschillende dj’s te horen.
Voor meer informatie, kijk op
www.beatzandbandz.nl

Bij De Lange Horst vindt zaterdag 13 september het evenement De muzikale kweekvijver plaats. Tijdens
het initiatief van De Lange Horst, de Hiltho en Huijskamer Events kunnen muzikale acts zich van hun beste kant
laten zien.
jury. De drie beste acts van de avond
worden beloond met een mainstage
programmering op de Hiltho op vrijdag
3 oktober. De act die daar het beste is,
mag een optreden verzorgen tijdens

Geweldige kortingen en
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zondag 29 juni

koopjes
zondag

De Bouwvakfeesten van De Lange Horst
in 2015.
Ook Omroep Reindonk gaat in haar
programmering a andacht besteden aan
de kweekvijver.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Oeuvreprijs voor
Um & Um uit Horst

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

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
www.bekro.nl

Van rockband tot singer-songwriter:
iedereen mag zich aanmelden
voor dit open podium bij De Lange
Horst. Op deze avond worden de
deelnemende acts beoordeeld door een

12.00 - 17.00 uur

Dompelpompen
Buitengewoon compleet!

in verschillende uitvoeringen.
En alle toebehoren zoals:
■ persslangen ■
■ snelkoppelingen ■
Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Het duo Wim Hendrix en Math Craenmehr uit Horst, beter bekend als
Um & Um ontvangt dit jaar de oeuvreprijs van dialectvereniging VeldekeVenlo. De muzikanten zullen de prijs op zaterdag 20 september tijdens de
Nach van ’t Limburgse Leed in Venlo in ontvangst nemen.
Math Craenmehr: “Dit is ge-weldig. Maar meteen wil ik Wim heel veel
complimenten maken. Hij is natuurlijk
onze tekstman. Eén van de besten en
met een geweldige staat van dienst.
Ook vind ik het leuk dat dialectvereni
ging Veldeke aan ons heeft gedacht
heeft. Ik heb begrepen dat de com
missie er niet lang over heeft gedaan
om tot deze beslissing te komen. Héél
mooi.”
Wim Hendrix: “Het is bijzonder en
bijzonder mooi om een prijs te krijgen.
Een oeuvreprijs nog wel. We zijn er
uiteraard zeer vereerd mee. Hiermee
krijgen we als Um & Um toch een

stukje waardering en erkenning uit
onverwachte hoek, voor het jarenlang
zingen in ons eigen Horster dialect. Als
Um & Um zijn Math en ik een tweeeenheid met ieder onze eigen talenten
en kwaliteiten, waarmee we elkaar
aanvullen en versterken. Ook met veel
respect voor elkaar. Of, zoals Math
zegt: ”Um & Um is een samenspel en
het samen liedjes spelen en mensen
hiermee amuseren, zijn we nog lang
niet moe. De actualiteit levert telkens
wel weer voldoende stof tot nadenken
en te spelen met woorden.”
Um & Um staat dit jaar al 33 jaar op
de Limburgse podia.
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Expositie van glas-in-lood en textiel
Textielkunstenaar Ans Krekels en glas-in-lood-kunstenaar Egbert Hulshof exposeerden op zondag 15 juni in het
atelier in Broekhuizenvorst het werk van hun tachtig cursisten van het seizoen 2013-2014.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Aan de voorkant van het atelier van
Ans Krekels staat aangegeven dat ze
geopend zijn. Een mooi poppenhoofd

versierd met textiel trekt alle bezoe
kers meteen naar binnen, benieuwd
naar meer. Binnen en in de tuin staan

verschillende werken te wachten om
bewonderd te worden. Het meeste
werk van textiel, zoals leer, vilt en

Bokstock in Swolgen
Swolgen staat zaterdag 21 en zondag 22 juni in het teken van Bokstock. Dit dorpsfeest vindt plaats in de tent
aan de Jan van Swolgenstraat.
Op zaterdagavond treedt de
coverband Slamm op. Ook dj Tim Little
is van de partij. Samen zorgen zij
ervoor dat het plezier van het podium
afspat. Op zondag wordt er een
Heilige Mis opgedragen door pastoor

Ruud Verheggen in de feesttent. Deze
wordt muzikaal ondersteund door
fanfare Vriendenkring. ’s Middags om
14.00 uur vinden de Swolgense open
kampioenschappen touwtrekken plaats.
Welk team heeft de meeste power

in de armen en gaat voor de eerste
prijs? Er wordt gespeeld met teams
van zes personen, onderverdeeld in
jeugd tot 16 jaar en ouder. De dames
en heren strijden apart. Teams kun
nen zich nog steeds opgeven.

Slootjesdag
De landelijke Slootjesdag is op zondag 22 juni. Ook in Noord-Limburg vinden verschillende activiteiten plaats
in, op en rond het water.
De organisatie van de Slootjesdag
is onder andere in handen van
Stichting Mooiland en Waterschap Peel
en Maasvallei. Tijdens deze dag wor
den kanotochten georganiseerd op de
meanderende Groote Molenbeek. De
tocht start vanaf de Reinbroeckerweg
in Tienray om 13.00 en 15.00 uur.

Fietsen worden naar het eindpunt bij de
St. Goarkapel in Meerlo gebracht. Voor
meer informatie en aanmelden, mail
naar info@mooilandlimburg.nl of bel
06 54 90 10 99. Bij de St. Goarkapel in
Meerlo is een informatie- en watermarkt
van Waterschap Peel en Maasvallei, IVN
Geysteren-Venray en Stichting Mooiland.

Kinderen kunnen met schepnetjes,
zoekkaarten en loepjes op zoek naar
het leven in, op en rond het water,
tussen 10.00 en 16.00 uur bij de St.
Goarkapel in Meerlo, of spelen op de
waterbaan, meedoen met een prijs
vraag en het werk van de muskus- en
beverrat bekijken.

wol ligt binnen, buiten in de tuin zijn
verschillende glas-in-lood-kunstwerken
opgehangen.
Ans Krekels: “Ik vertel m’n cursisten
altijd dat ze niets moeten weggooien.
Ik zelf werk graag met kleur en dat zie
je hier ook terug. Dit vind ik een heel
mooi schilderij. Dat is gemaakt van de
sjaal van een overleden moeder van
een van de cursisten. En dit doek heb
ik zelf gemaakt. Ik ben gek op kleuren
en knopen.” Vooral het werk van haar
cursisten wordt vandaag in de spotlight
gezet. “Dit hebben ze allemaal in een
jaar gemaakt. Geweldig toch?”
Hulshof vertelt dat dit het eerste
jaar is dat de twee kunstenaars samen
hun seizoenswerk exposeren. “Het is
leuk om te zien dat zoveel mensen
interesse tonen. Het zijn collegakunstenaars, familie en vrienden van
de cursisten en de cursisten zelf die
nieuwsgierig zijn naar wat anderen
gemaakt hebben. In principe is niets
te koop, maar mensen worden wel
geprikkeld om zelf ook naar de cursus
toe te komen. Want iedereen kan hier
iets moois maken. Je begint gewoon
abstract en maakt dan iets moeilijks.”
Wil (60) en Jan (62) Rutten uit
Broekhuizenvorst zijn fan van de expo
sitie en de mooie omgeving waarin
wordt geëxposeerd. “Ik vind het fantas
tisch”, zegt Wil. “Het hele plaatje klopt.
De expositie is prachtig gerelateerd
aan de omgeving en je kunt aan de
kunstwerken zien dat ze zijn gemaakt
door mensen die met de natuur bezig
zijn. Van mij krijgen de cursisten echt
het predicaat briljant. Het is een grote
expositie, maar alles is zo intiem opge
steld”, besluit ze.

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur  	
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

Kinderconcert
De Norbertuskerk in Horst wordt woensdag 25 juni voor de allerlaatste
keer het toneel van een concert van het Meuleveld Kinderkoor, sinds het
koor er in 1971 begon met repeteren en optreden. Daarna begint de
verbouwing tot school.
Dirigente Jacqueline Fijnaut
wil laten horen dat het Meuleveld
Kinderkoor, behalve kerkelijke liederen
ook een ander repertoire beheerst.
Zo kan het publiek luisteren naar
bekende hits van onder anderen Edsilia
Rombley, Trijntje Oosterhuis, Nick en
Simon en Michael Jackson. Dit wordt
het laatste concert voor de kinderen

van groep 8 die na vier jaar het koor
gaan verlaten. Zij worden op deze
avond nog even in het zonnetje gezet
en velen van hen mogen nog één keer
solist zijn. Iedereen is welkom, mits zij
een eigen stoel mee brengen, want
het wordt een breng-je-eigen-stoelmee-concert. Het concert begint om
18.30 uur.

STERK

schilderwerk • beglazing • onderhoud

(077) 398 42 20
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Kioskconcert

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

di 24 juni 19.30-21.30 uur
Organisatie: Harmonie St. Joseph
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

America

Horst

za 21 juni 22.00 uur
Locatie: Station America

do 19 juni 20.00 uur
Locatie: De Riet

Kofferbakverkoop

Quiltcafé

zo 22 juni 10.00-15.00 uur
Organisatie: Stichting
Peelmuseum America
Locatie: Peelmuseum

vr 20 juni 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Optreden The Bruce Band

Dorpsraadvergadering

Autocross

Optreden Acoustic Revival
zo 22 juni 17.00 uur
Locatie: café ‘t Dörp

Acht van Horst

Griendtsveen

za 21 juni 19.00 uur
Organisatie: De Peelrunners
Locatie: Kasteelpark ter Horst

wo 25 juni 20.00 uur
Locatie: De Zaal

Jeder abschied kan ein
anfang sein

Grubbenvorst

za 21 juni 20.00 – 01.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel en
Da Ma Zoeë
Locatie: Mèrthal

Dorpsraadvergadering

Picknick op het plein

zo 22 juni 12.00-15.30 uur
Organisatie: smartlappenkoor
Huûr ôs en shantygroep
De Maashave
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

zo 22 juni 15.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Optreden blaaskapel
De Reulsberger Muzikanten
zo 22 juni 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Boscafé Horst

Lottum

Meterik

za 21 juni 10.00-15.00 uur
Locatie: zelfoogsttuin De Vrije
Akker

do 19 juni 20.30uur
Locatie: café ‘t Hukske

Lekker naar de boer

Lezing slimme kleding
ma 23 juni 19.30 uur
Locatie: museum De Kantfabriek

Optreden Mary Lee &
The Sideburn Brothers
ma 23 juni 21.00 uur
Locatie: café Babouche

Dorpsraadvergadering

Voorspeelmorgen leerlingen
Potrozenshow
zo 22 t/m zo 29 juni
11.00-18.00 uur
Locatie: De Rozenhof

Meerlo

zo 22 juni 10.30uur
Organisatie: MV Concordia
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum

Wandel4Daagse

Slootjesdag met watermarkt
Sportinstuif voor Powerkids

za 21 juni 14.00 uur en
zo 22 juni 11.00 uur
Organisatie: ACC De Paradijsracers
Locatie: de Reulsberg

Broekhuizenvorst

Concert
from start ‘till never ending

wo 25 juni 13.30-16.00 uur
Org: Stichting Powerman Holland
Locatie: Kasteelse Bossen

Concert
wo 25 juni 18.30 uur
Organisatie: Meuleveld Kinderkoor
Locatie: Norbertuskerk

do 26 t/m zo 29 juni
zo 22 juni 10.00-16.00 uur
Org: Waterschap Peel en Maasvallei,
Mooiland en IVN De Maasdorpen
Locatie: St. Goarkapel
Bokstock
za 21 juni 20.00-02.00 uur
Locatie: wei Jan van
Swolgenstraat

Swolgen

Melderslo

Kampioensreceptie
Dames 1 en 2

Kronenberg

za 21 juni 19.30-20.30 uur
Organisatie: korfbalvereniging
De Merels
Locatie: sportpark De Merel

zo 22 juni 11.00 uur
Organisatie: dorpsraad
Locatie: jeu de boulesbaan kerk

Leerlingenconcert

Jeu de boulestoernooi

L.Z. Wandeltocht met
livemuziek van The Good,
the bad & the ugly

zo 22 juni 11.00-13.00 uur
Organisatie: muziekvereniging
Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel

Touwtrekken
zo 22 juni 14.00 uur
Locatie: wei Jan van
Swolgenstraat

Tienray

Slootjesdag kanotocht
zo 22 juni 13.00 en 15.00 uur
Organisatie: Mooiland
Locatie: start Reinbroeckerweg

Optreden Die Lustigen Buben
di 24 juni 19.00 uur
Org: Stichting Groengroep Sevenum zo 22 juni 13.00 uur
Locatie: start café Ummenthun
Locatie: Museum De Locht

Tegengaan verdroging landbouw- en natuurgrond

Peilopzet Maas tussen Sambeek en Belfeld
Op 1 juli as. gaat Rijkswaterstaat het
waterpeil in de Maas tussen Sambeek
en Belfeld verhogen. Dit gebeurt om
verdroging van de landbouw- en
natuurgrond tegen te gaan. Op deze
manier wil Rijkswaterstaat het
Maasdal goed leefbaar houden.
In het programma Maaswerken werkt
Rijkswaterstaat onder meer aan een
betere hoogwaterbescherming langs de
Maas. Een van de maatregelen daarvoor
is het verdiepen van de bodem van de
Maas tussen Venlo en Arcen. De rivier
bodem van het ruim elf kilometer
lange traject wordt daarvoor zo’n
twee tot drie meter dieper gemaakt.
Omgevingsmanager Saskia Janssen:
‘Zo krijgt de rivier meer ruimte voor de
afvoer van water en wordt de waterstand
lager. Niet alleen bij hoogwater wordt
de waterstand lager, maar ook bij een
normale en lage afvoer van water.’

Oog voor natuur
Niet alleen het rivierwater ondervindt
gevolgen van de verdieping van de Maas.
‘Ook het grondwater in de omgeving
zakt hierdoor’, vertelt Janssen. ‘Vooral
in de zomermaanden kan dit lagere
grondwaterpeil zonder tegenmaat
regelen leiden tot verdroging van
landbouw en natuurgrond. Daarom
verhoogt Rijkswaterstaat het stuwpeil
in de Maas. Dit noemen we “peil
opzet”. Hierdoor stijgt het grondwater
in de omgeving mee en voorkomen
we schade aan natuurgebieden zoals
Heuloërbroek bij NieuwBergen en
Lommerbroek bij Lomm.’

Twee fasen
Tussen Sambeek en Belfeld komt het
water 25 centimeter hoger te liggen.
Janssen legt uit dat deze verhoging in
twee fasen zal plaatsvinden. ‘De peil
opzet gaat gelijk op met de verdieping
van de Maasbodem tussen Venlo en
Arcen. Het eerste deel van de verdie
ping van de Maasbodem is inmiddels
klaar, dus vindt op 1 juli as. het eerste
deel van de peilopzet plaats. Het water
wordt dan tien centimeter opgehoogd.
De resterende 15 centimeter peilopzet
vindt plaats zodra de verdieping van de
Maasbodem gereed is.Dat zal in de
zomer van 2015 zijn.’

Stuw Sambeek aangepast
Het ophogen van het waterpeil heeft
wel de nodige voorbereiding gevraagd.
Een technische maatregel die
Rijkswaterstaat bijvoorbeeld heeft
moeten nemen is de aanpassing van de
stuw in Sambeek in 2010. ‘De schuiven
van de stuw zijn toen met 25 centimeter
opgehoogd en de bodembestorting is
aangepast door de breukstenen op de
bodem opnieuw te verdelen en vast te
leggen met onderwaterbeton’, vertelt
Janssen. ‘Zo is de stuwbodem goed
bestand tegen de grotere waterkracht
die de peilopzet met zich meebrengt.’

Verdroging tegengaan
Door het ophogen van de stuwschuiven
in Sambeek wordt er meer Maaswater
tegengehouden. Daardoor stijgt niet
alleen het waterpeil, maar ook het grond
waterpeil in de omgeving. Rijkswaterstaat
start daarom de peilopzet in de zomer.

Janssen: ‘In de zomer is de grond
waterstand het laagst en profiteren
landbouwgrond en natuur dus het
meeste van de waterpeilverhoging.
De verdroging van grote delen grond
die anders zou plaatsvinden door de
verdieping van de Maas, wordt hier
door tegengegaan. Ook zal de verhoging
van het waterpeil een positief effect
hebben op de verdroging die de
afgelopen decennia al heeft plaats
gevonden in Limburg.’

Nadelen voorkomen en beperken
In sommige situaties kan het hogere
waterpeil echter ook nadelige gevolgen
hebbben. Janssen schetst de gevolgen:
‘Er kan vernattingsschade ontstaan
aan landbouwgrond. En kleine infra
structuur zoals een veerstoep, steiger
of kelder moet aangepast worden.’
Rijkswaterstaat probeert schade door
peilopzet zo veel mogelijk te voorkomen.
Voor de landbouwgrond worden
tegenmaatregelen genomen. Hierover
is de afgelopen jaren veel contact
geweest met mensen die ermee te
maken krijgen. Een aantal bewoners
en agrariërs heeft vooruitlopend op de
peilopzet een financiële vergoeding
ontvangen waarmee ze die tegenmaat
regelen hebben kunnen nemen. Voor
landbouwgrond is de aanleg van een
drainagesysteem zo’n tegenmaatregel.

Toch schade?
Ondervindt u schade van de peilopzet?
Dan kunt u contact opnemen door te
bellen naar het informatienummer van
Rijkswaterstaat: 0800  8002. Specifiek

Stuw Sambeek.

voor agrariërs is er een Natschadeloket
peilopzet Maas ingericht. Dit is een
gezamenlijk loket van Rijkswaterstaat
en de waterschappen Rivierenland,
Aa en Maas en Peel en Maasvallei.
U kunt het loket bereiken door een
email te sturen naar: natschade@
peilopzetmaas.nl. Natuurlijk kunt
u ook het algemene nummer van uw
eigen waterschap bellen.

Meer informatie
Meer weten over peilopzet, de ver
dieping van de Maasbodem of de
aanpassing van de stuw Sambeek?
Bekijk dan de website www.rws.nl/
maaswerken of bel naar 0800  8002.
Rijkswaterstaat meet de grondwater
standen langs de Zandmaas.
Ze zijn te bekijken op
www.grondwaterzandmaas.nl.
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Medische Religie
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

Het Orgelcomité Horst presenteert op zondag 29 juni een zomerzondagmiddagconcert in de Sint Lambertuskerk
in Horst. Het concert begint om 15.00 uur.

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Op deze middag brengt organist
Theo Hes in samenspel met een koper
blazersensemble, bestaande uit trompet
tisten Jacq Sanders en Bas van Gestel,
hoornist Lonneke Janssen en trombo

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
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

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
20 t/m 26 juni 2014
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Gerard Ekdom in Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

112

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

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

3FM-dj Gerard Ekdom stond zaterdagavond op 14 juni tijdens de kermiszaterdag in De Wingerd in
Sevenum. Tijdens de kermis in het dorp greep de horecagelegenheid de kans om de Bekende Nederlander
uit te nodigen om een feestje te bouwen.

Orgelconcert in Lambertuskerk
nist Jeroen Verberkt een gevarieerd
programma ten gehore. Op de speellijst
staan werken van onder andere Bach en
Gabrieli, die worden afgewisseld met
meer eigentijdse werken van bijvoor

beeld The Beatles en Henri Mancini. De
elf werken worden in samenspel tussen
organist en koperblazers uitgevoerd,
maar daarnaast bespeelt Theo Hes het
orgel ook enkele malen als solist.
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Jongeren met beperking beleven dagje Toverland

De Dag van je leven

De afdeling Horst aan de Maas-Venray van het Rode Kruis organiseert op zondag 28 september de Dag van je
leven. Tijdens deze dag gaan jongeren tussen de acht en achttien jaar met een verstandelijke of lichamelijke
beperking naar attractiepark Toverland in Sevenum. Deze deelnemers worden tijdens de Dag van je leven begeleid
door jonge vrijwilligers, zoals Ine Schippers (18) uit Horst en Sjuul Philipsen (15) uit Tienray.

Ine, Sjuul en Riny

Riny Janssen uit Horst is
werkgroeplid van het Rode Kruis.
“De dag van je leven wordt één keer
per jaar georganiseerd. Dit doen we
al jaren, vertelt ze.” Tijdens de Dag
van je leven worden jongeren met
een beperking begeleid door jeugdige
vrijwilligers. Ine Schippers is zo’n
vrijwilliger. “Je kan goed zien dat
de deelnemers niet alleen voor de
attracties naar Toverland gaan, maar
bijvoorbeeld ook voor de speeltuin.
Doordat ze begeleid worden door
vrijwilligers tussen de 14 en 23 jaar zijn
ze meteen onder leeftijdgenootjes.”
Elke vrijwilliger heeft een deelnemer
onder zijn of haar hoede. “Daarbij
kijken we natuurlijk wel naar wat
mogelijk is. Als de deelnemer veel
zorg nodig heeft bij bijvoorbeeld in en
uit een attractie stappen dan krijgt hij
twee vrijwilligers mee”, zegt Riny.
Sjuul Philipsen is gevraagd door
Riny om mee te helpen tijdens het
dagje uit. “Ik heb een maatschappelijke
stage op school, dus daar past het
goed in. Maar natuurlijk help ik ook
mee, omdat ik het gewoon erg leuk
vind om te doen.” Naast begeleider
is Sjuul jeugdlid van het Rode Kruis.
“Mijn vader is ook lid en zo ben ik er
bij uit gekomen.” Ine was ook eerst
jeugdlid, maar kan dit niet meer

combineren met school.
De begeleiders, die 28 september
mee gaan, volgen eerst een
informatieavond op 10 en 11
september.

Geven deelnemers
veel aandacht
Riny: “Hier krijgen ze instructies
en kijken we waar ze op moeten
letten. Op de dag zelf krijgen ze een
kaartje van hun deelnemer, waarop
dingen staan waarop ze moeten letten.
Deelnemers volgen half juni samen
met de ouders een intakegesprek.
Zo weten we van elkaar waar we
aan toe zijn.” Ine: “We geven de
deelnemers veel aandacht. Het is leuk
als je zo iemand kan helpen.”
In Toverland zijn ook oudere werk
groepleden aanwezig. “Deze regelen
verschillende zaken en bieden hulp
waar nodig. Als er specifieke handelin
gen gedaan moeten worden, dan is er
ook verpleegkundige zorg aanwezig”,
zegt Riny.
Deelnemers kunnen zich nog op
geven tot 11 juli. Het Rode Kruis is ook
nog op zoek naar vrijwilligers tussen
14 en 23 jaar. Aanmelden kan via Riny
Janssen op 077 398 4133 of mail naar
jjw@rodekruishorstvenray.nl

José Janssen
Tienrayseweg 12
5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803

In de KOOKKELDER worden de volgende
kookcursussen gegeven, voor ’t seizoen:
september 2014 t/m april 2015
* KOKEN voor 60+: BEGINNERS: 12 lessen
Start: maandag 22 sept. van 13.00-15.00 uur.
* KOKEN voor 60+: GEVORDERDEN: 12 lessen
Start: maandag 29 sept. van 13.00-15.00 uur.
* BUITENLANDS: 6 lessen Start: ma. 22 sept. 10.30 uur.
* CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start: ma. 6 okt. 10.30 uur.
* TAPAS: 3 lessen Start: di. 30 sept. of do. 2 okt. 20.15 uur.
* PASTA: 3 lessen Start: di. 13 jan. 20.15 uur.
* SOEP+TOETJE: 3 lessen Start: di. 27 jan. 20.15 uur.
* BUITENLANDS 2: 6 lessen Start: wo. 24 sept. 20.15 uur.
* VIS: 3 lessen Start: do: 9 okt. 18.00 uur of
wo. 28 jan. 20.15 uur.
* GROENTE: 3 lessen Start: wo. 1 okt. 20.15 uur.
* BORRELHAPJES: 2 lessen Start: wo. 8 okt. of
do. 5 feb. 20.15 uur.
* KOUD BUFFET: 2 lessen wo. 4 + do. 5 mrt. 20.15 uur.
* BEGINNERS: 12 lessen Start: do. 18 sept. 18.00 uur.
* GEVORDERDEN: 12 lessen Start: do. 18 sept. 20.15 uur.
* CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start do. 25 sept. 18.00 uur.
* BAKKEN: 6 lessen Start: do. 25 sept. 20.15 uur
* KERSTCURSUS: 2 lessen Start: ma. 8 + di. 9 dec. 20.15 uur.
* KINDERFEESTJES: op woensdag/vrijdag/zaterdagmiddag.
* PARTYKOKEN: 8-24 personen
Feestjes voor personeel/vrijgezellen/familie/vrienden,
gezellig samen kokkerellen èn eten.
Informatie en opgave:

0478-692803 / jose@kookkelder-meerlo.nl

www.kookkelder-meerlo.nl

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

Shovelmachinist
Minimaal 40 uur per week

(m/v)

Als shovelmachinist houd je je bezig met het produceren van
hoogwaardige substraten voor de professionele tuinbouwsector.
Je zorgt dat de toegekende werkzaamheden volgens de daarvoor geldende werkinstructies
worden verricht. Hierbij draag je zorg voor de productie-uitrusting en het juist omgaan met
de grondstoffen en machines.
De werkzaamheden:

Wij vragen:

Persoonlijkheid:

enige werkervaring in een productieomgeving;
ervaring als shovelmachinist is een pré;
goede handvaardigheid, met oog voor detail;
goede beheersing van de Nederlandse taal.
nauwkeurig, accuraat en zorgvuldig;
stressbestendig; kan werken onder tijdsdruk (seizoenspieken);
verantwoordelijkheidsgevoel;
goed functionerend in teamverband en zelfstandig;
gemotiveerd en flexibel.

Een zelfstandige, afwisselende functie binnen een volop in beweging zijnde organisatie, waar kwaliteit herkend en gewaardeerd
wordt. Zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed en afgestemd op
het niveau en de zwaarte van de functie.
Wij bieden:

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie, dan kun je
binnen 14 dagen na verschijning van deze advertentie schriftelijk
reageren bij: Van der Knaap Group of Companies, t.a.v. Mevr. E.S Sikkens, Postbus 136,
2290 AC Wateringen E-mail: po@vanderknaap.info
Neem voor informatie over deze functie contact op met dhr. D. Martens, tel. 077 - 366 13 73.
Sollicitaties:

