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Politie oefent
op Dendron College
Wie donderdag 26 juni grote groepen politieagenten rond het Dendron College in Horst heeft zien lopen, zou het idee krijgen dat er iets groots aan de hand was. Niets was
minder waar: politie Horst oefende in de middelbare school met mogelijk dreigende situaties. De agenten oefenen regelmatig in een opleidingscentrum en konden hun kennis
nu proberen in een realistische setting als een schoolgebouw. Medewerkers van de school speelden hierbij de rol van slachtoffers. De hele avond werd het gebouw van binnen
en van buiten gebruikt bij de oefeningen van calamiteiten.

Minst hufterige gemeente

www.ahhorst.nl
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In Horst aan de Maas wordt minder zogenaamd hufterig gedrag vertoond dan in de omliggende gemeenten.
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) die RTL Nieuws onlangs bekendmaakte. In
totaal werden in de gemeente in 2013 160 ‘hufterboetes’ uitgedeeld.
Vorig jaar werden in Horst aan de
Maas ruim 160 overtredingen begaan
die onder de term ‘hufterig gedrag’
vallen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het verstoren van de openbare
orde, bijvoorbeeld in de horeca of
op straat, spoorlopen, dronkenschap
of wildplassen. Voor dat laatste zijn
vorig jaar 34 boetes uitgeschreven.
Hufterig gedrag in het verkeer, zoals
kleven, parkeren op plekken waar het
niet mag, onnodig toeteren of met
een kapotte uitlaat rondrijden, werd
77 keer beboet. Ook parkeren op een
gehandicaptenplek (25 keer) of rijden

zonder rijbewijs (acht keer) werden
beboet.
Horst aan de Maas lijkt daarmee de
minst hufterige gemeente in de omgeving. Hier werden vorig jaar in totaal
160 boetes voor een bedrag van 26.043
euro geïnd. In nabijgelegen gemeenten
van vergelijkbare grootte is dat aantal
hoger. Zo werd in Venray in 2013 245
keer een boete uitgeschreven met een
totaalopbrengst van 32.800 euro en
werden in Peel en Maas 181 keer boetes uitgeschreven. Daar waren de totale
kosten 26.245 euro. In Venlo, met ruim
100.000 inwoners, werden 1.301 boe-

tes uitgeschreven en daarmee werd
181.706 euro binnengehaald.
Opvallend is het hoge aantal
boetes voor hufterig gedrag in het
verkeer in Venray, dat bijna twee
keer hoger is dan in Horst aan de
Maas (77 boetes) en Peel en Maas
(72 boetes). In Horst werden dan
weer meer boetes uitgeschreven
voor dronkenschap in het verkeer
(negen proces verbalen).
In totaal werden vorig jaar in
Nederland ruim 370.000 boetes uitgeschreven. Dit leverde de Nederlandse
schatkist 46,3 miljoen euro op.

Iglo Fish Cuisine
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AH Perla

koffie of bonen

Zondag 6 juli open van 11.00 - 17.00 uur
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Horst aan de Maas over de walk of fame
Als het aan het Centrum
Management Horst ligt, krijgt Horst
centrum een eigen walk of fame,
waarbij mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de
gemeente worden geëerd. HALLO
Horst aan de Maas ging naar de plek
waar de walk of fame zou moeten
komen en vroeg de inwoners van de
gemeente wie zij dachten dat er wel
een plekje op zo’n tegel verdient.

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

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

Naam
Meike Bouwmans
Leeftijd
8 jaar
Woonplaats Horst

Naam
Maria Zanders en Mischa Coumans
Leeftijd
48 jaar en 14 jaar
Woonplaats Horst

Meike Bouwmans loopt samen met haar ouders en zusjes in het dorp.
Ze heeft nog niet eerder van de walk of fame gehoord, maar als haar moeder het
uitlegt, verschijnt er een lach op haar gezicht. Volgens haar zouden oude en jonge
mensen een tegel met hun naam in het centrum van Horst moeten krijgen. “Als
jonge mensen ook een tegel krijgen, doen ze misschien later ook iets goeds.” Ze
houdt niet van versieringen op de tegel. “Alleen de naam is genoeg”, zegt ze. Op
de vraag wie er volgens haar een tegel zou moeten krijgen, antwoordt ze: “Mijn
juffrouw zou een tegel moeten krijgen. Dat is juffrouw Thea Gommans uit Lottum.
Ze geeft heel goed les op basisschool De Doolgaard in Horst. Als ik iets niet snap,
legt ze het heel goed uit.” Haar moeder vult aan dat eigenlijk alle mensen die op
de achtergrond actief zijn voor de gemeenschap een tegel zouden verdienen.

Maria Zanders loopt samen met haar dochter Mischa Coumans door het
dorp. “Een walk of fame. Ja, ik heb er wel van gehoord en vind het wel leuk.
Ze zouden er weleens wat toeristen mee naar Horst kunnen lokken”, zegt Maria.
Mischa vindt het ook een leuk idee. “Het is vooral geinig”, vult haar moeder aan.
Toch hebben ze een dubbel gevoel bij het idee. “Tja, ik denk dat het heel leuk
uitziet, maar wie beslist er welke mensen een tegel krijgen? Moeten wij dan als
inwoners gaan stemmen en mensen nomineren?”, vraagt Maria zich af. Dochter
Mischa weet wel wie ze een tegel zou geven. “Ik zou juist niet de bobo’s kiezen,
die altijd een lintje krijgen, maar bijvoorbeeld de conciërge van het Citaverde
in Horst, Peter Coumans. Die verdient het.” “Ja, en de mantelzorgers en andere
vrijwilligers in onze gemeente”, benadrukt haar moeder.

Beeld Sint Goar terug
in kapel Meerlo

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg

In de Sint Goarkapel in Meerlo stond jarenlang geen beeld van de
heilige sint Goar. De eigenaar, parochie H. Joannes de Doper, vond het
niet verantwoord om het beeld in de kapel te laten staan vanwege het
risico op vandalisme. Een replica biedt nu de oplossing.

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

Vanwege regelmatige incidenten
met vandalisme in en rondom de
kapel, bracht het kerkbestuur het
beeld jaren geleden in veiligheid.
Het werd de afgelopen jaren
bewaard in de doopkapel van de
parochiekerk in Meerlo.
Geld om een kunstharsen replica
te laten maken, had de parochie
echter niet. Hulp kwam onlangs
van Stichting Kruisen en Kapellen

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

Venray, die voor Stichting Kruisen
en Kapellen Meerlo-Wanssum nu
een replica van het beeld heeft laten
maken. Vrijwilliger Gerrit Kersten
heeft het beeld geschilderd.
De replica is inmiddels in de
kapel geplaatst en wordt op de
feestdag van Sint Goar op zondag
6 juli tijdens de openluchtmis bij
de kapel ingezegend door pastoor
Verheggen.

Naam
Loïs Kleuskens (links) en Demi Thomassen
Leeftijd
beiden 15 jaar
Woonplaats America en Tienray
Loïs Kleuskens en Demi Thomassen staan samen te kletsen naast de kerk.
Als ze van de walk of fame horen, doet het ze meteen denken aan die sterren
die Amerikaanse beroemdheden krijgen. Demi: “Ik vind het wel een vet idee.
Eigenlijk heel cool, maar jammer dat niemand dit eerder heeft bedacht.” Haar
vriendin Loïs is het daar helemaal mee eens. “Ja, ik vind het best speciaal voor
de mensen die een tegel krijgen. Die tegel zal ervoor zorgen dat er altijd aan hen
gedacht wordt.” Op de vraag wie er volgens de meiden een tegel zou moeten
krijgen, antwoorden ze. “Mensen die iets goeds doen, bijvoorbeeld vrijwilligers die geld ophalen voor goede doelen.” Demi: “De mensen die in ’t Raayke
werken.” “Of de vrijwilligers van het verzorgingstehuis in America”, vult Loïs haar
aan. De meiden zien het al helemaal voor zich. Demi: “Ja, het is wel echt cool.”

Heerlijk genieten van een
zomers wandelarrangement

€34,50

€15,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

nieuws 03

03
07

Naam
Jan en Ans Versleijen
Leeftijd
beiden 67 jaar
Woonplaats Horst
Jan en Ans Versleijen lopen met
paraplu’s boven hun hoofd. Het heeft
net flink geregend en het Patronaat ligt
er wat somber bij. Over het idee van
Centrum Management Horst zijn beiden
wel te spreken. Ans: “Ik vind het een
leuk idee. Ze hebben voor de juiste plek
gekozen door voor het Patronaat en het
Lambertusplein te kiezen. Zoiets moet
midden in het centrum liggen en niet
op een druk Wilhelminaplein.” Volgens
Jan moeten er namen van mensen
op de tegels komen die zich onopvallend inzetten voor de gemeenschap.
Ans vult hem aan: “Het moeten geen
sterren worden voor mensen die al
een lintje hebben ontvangen. Die zijn
al genoeg geëerd. Ze moeten denken
aan vrijwilligers of sportmannen- en
vrouwen. Paul Verhaegh uit Kronenberg
bijvoorbeeld, die zou er wel een verdienen, omdat hij iets heeft bereikt en
omdat iedereen hier achter hem staat.”

Bierstange
Heerlijk brood
bij de BBQ

Naam
Julia Mennen
Leeftijd
12 jaar
Woonplaats Griendtsveen
Julia Mennen is samen met haar
vader in het centrum van Horst aan
het winkelen. Ze heeft nog niet eerder
van de walk of fame gehoord, maar
zodra haar vader het uitlegt, reageert
ze enthousiast. “Ik vind het wel een
leuk idee. Er zouden jonge en oude
mensen op zo’n tegels moeten komen
te staan. Gewoon mensen die iets
belangrijks doen of van alles voor een
dorp regelen. Belangrijke sporters
bijvoorbeeld. Mensen die iets doen
waar iedereen iets aan heeft.” Op de
vraag wie in haar omgeving zo’n tegel
verdient, moet ze even nadenken.
Dan antwoordt ze: “Pastoor Ben Faas
uit Griendtsveen, een bekende van
ons.” Volgens haar zet hij zich ontzettend veel in voor de gemeenschap in
Griendtsveen. “Hij regelt van alles in
het dorp en iedereen kent hem.” Haar
vader is het helemaal met haar eens.
Julia: “Zulke mensen verdienen het.”

Naam
Wiel en Thea Christiaens
Leeftijd
65 jaar en 55 jaar
Woonplaats Horst
Wiel en Thea Christiaens hebben
allebei al van de walk of fame gehoord.
Terwijl ze over het Lambertusplein
lopen, vragen ze zich af wie volgens
hen een tegel met eigen naam zou
moeten krijgen. Thea: “Ik zie niets in
het hele idee. Je moet een tegel plaatsen voor iedereen of voor niemand.
Er zijn zoveel mensen die iets goeds
doen, maar niet bij alle mensen is dat
even zichtbaar. Een tegel is meteen zo
definitief, terwijl ik het nogal subjectief
vind om zomaar iemand te kiezen. Wie
bepaalt bijvoorbeeld welke personen
een tegel krijgen?” vraag ze zich af. Ook
over de plek is ze niet zo te spreken.
“Leg die tegels maar lekker voor het
gemeentehuis. Ik zie er hier totaal geen
meerwaarde in”, stelt ze. “Wij houden
van eenvoud en iedereen doet wat hij
of zij kan voor de gemeenschap. Voor
de waardering zijn geen tegels nodig”,
besluiten Wiel en Thea.

Maandag 7 juli

Omgangstips voor mensen met
dementie in de thuissituatie
Inloop: vanaf 19:00 uur
Aanvang programma: 19:30 uur
Uitloop: tot 21:30 uur
Locatie: ‘Mikado’ - Deken Creemersstraat 56, Horst

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!
APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

AUTO
ONDERHOUD
autoonderhoudplan.nl/horst
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Woning
inbraak
Sevenum
Een nog onbekende man en
vrouw hebben ingebroken in een
woning aan de Kerkstraat in
Sevenum op donderdag 26 juni rond
10.00 uur. De politie tast nog in het
duister over hun identiteit.

03
07

Begraven verhalen
7/16

Kerkhof Broekhuizenvorst

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 Broekhuizenvorst.

Enkele minuten na de inbraak
stuurde de politie een Burgernetbericht
uit met het verzoek uit te kijken naar
de daders. De daders werden door de
politie in het bericht omschreven als
‘zigeunertypes met veel blauw in de
kleding’. Volgens de politie heeft het
onbekende tweetal geen buit mee
genomen.
Het Burgernetbericht heeft nog
geen resultaat opgeleverd. Getuigen
kunnen zich melden via 0900 88 44
of via Meld Misdaad Anoniem.

Politiek
zoekt
alternatief
voor pin
automaten
De politieke partijen willen met
de dorpen waar Rabobank binnenkort haar pinautomaten sluit, op
zoek naar alternatieven. Gesprekken
tussen de partijen en de bank
hadden niet het gewenste resultaat,
laten CDA, PvdA, D66 en SP weten.
Rabobank Horst Venray sloot
onlangs haar pinautomaat in Melderslo
en de sluiting van de pinautomaten in
Swolgen en Meterik vond afgelopen
dinsdag plaats. De politieke partijen
vonden dit het resultaat van een overhaast besluit. Zij benaderden de directie
van Rabobank Horst Venray meermaals
met alternatief voorstellen. Zij hoopten
hiermee de sluiting van de pinautomaten een jaar op te schorten en met
de dorpen in gesprek te kunnen over
de behoefte aan contant geld en het
behoud van een eventuele voorziening.

Op diverse begraafplaatsen
in de gemeente zijn monumenten te vinden die de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog
herdenken. De begraafplaats in
Broekhuizenvorst heeft er zelfs
twee. Tegen de muur van het
kerkhof bevindt zich de Feniks.
Deze werd in 1959 in eerste
instantie tegen de zijgevel van
het voormalige gemeentethuis
aangebracht ter nagedachtenis aan
de vijftien tussen 1940 en 1947
omgekomen inwoners van het
dorp. In 2002 werd het naar het
kerkhof verplaatst. Daarnaast is
er het monument de Soldaat. Dit
herinnert aan de twee omgekomen
soldaten Clevis en Derks, beiden
afkomstig uit Broekhuizenvorst. Zij
sneuvelden allebei op 10 mei 1940,
bij de verdediging van de Maas.
Op het monument is een

soldaat afgebeeld met daaronder de
tekst ‘zij deden hun plicht en vielen
als helden’. Op de plaquettes daaronder zijn de namen van de twee
soldaten vermeld. De tekst meldt:
Sergeant Petrus Jos. Joh. Clevis, geboren te Broekhuizenvorst 8 mrt 1911.
Gesneuveld te Katwijk A/D Maas 10
mei 1940 en Johannes Gerardus Derks,
geboren te Wanssum 1 juli 1911.
Gesneuveld te Grubbenvorst 10 mei
1940.
Johannes Derks bevond zich op
10 mei 1940 bij kazemat G-141, aan
de westzijde van de Maas. In eerste
instantie lukte het de compagnie
waartoe Derks behoorde de Duitsers
te beletten de rivier over te steken. Zij
wisten diverse aanvallen af te slaan,
totdat de mitrailleur in de kazemat
werd uitgeschakeld. De Duitsers wisten
daardoor de Maas over te steken,
waarop de groep besloot zich terug

Dekkend netwerk
“Tevens zou dan kunnen worden
bezien of de extra mogelijkheden die
minister Dijsselbloem onlangs gaf om
banken met elkaar afspraken te laten
maken om een dekkend netwerk
van automaten te realiseren, voor
oplossingen zou kunnen zorgen”, aldus
de gezamenlijke partijen. CDA, PvdA,
D66 en SP stellen na het gesprek met
de bank: “Wij zijn teleurgesteld dat
dit voorstel geen reële kans heeft
gekregen.”

Geen ander besluit
Een woordvoerster van Rabobank
geeft aan verder niet inhoudelijk te
willen reageren. “Er is een wederzijds
open en transparant gesprek geweest.
Dat heeft niet geleid tot een ander
besluit. We begrijpen dat dat voor de
politieke partijen teleurstellend is”,
aldus de woordvoerster.
De politieke partijen geven aan
samen met de dorpen te gaan kijken
naar alternatieve oplossingen.

Brand bij
Elzenhorst
Bij werkzaamheden rond de
sloop van voormalige verpleeghuis Elzenhorst in Horst heeft
dinsdagochtend 1 juli korte tijd
een brand gewoed. Rond
08.45 uur ontstond de brand in
een van de graafmachines op
het bouwterrein.
Een van de graafmachine op
het bouwterrein vloog in brand.
Volgens een politiewoordvoerder
ontstond de brand hoogstwaarschijnlijk door kortsluiting in het
bouwvoertuig. De brandweer had
het vuur snel onder controle. De
chauffeur van de machine heeft
zichzelf in veiligheid weten te
brengen toen hij opmerkte dat de
graafmachine begon te roken.

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

te trekken. Johannes Derks sneuvelde
hierbij, samen met twee andere
soldaten.
Petrus Josephus Johannes Clevis
was in die meidagen van 1940 commandant van de kazemat S-115 bij
Katwijk aan de Maas. Daar werd
geprobeerd te voorkomen dat de

vijand bij Mook de Maas over zou
steken. De brug was al op een
eerder moment opgeblazen, waarop
de Duitsers probeerden met zwaar
geschut aan de overkant te komen.
Enkele kazematten, waaronder die
van Clevis, werden zwaar onder
vuur genomen. Een eerste treffer
schakelde de lichte mitrailleur uit,
waarna Clevis zich met zijn geweer
verder probeerde te verdedigen. Een
volgende granaat drong echter de
bunker binnen, waarbij hij om het
leven kwam. Clevis werd in 1946
postuum het Bronzen Kruis toegekend, met de volgende overweging:
“Heeft zich door moedig optreden
tegenover den vijand onderscheiden,
door als commandant van Kazemat
115 S, in het gevecht bij Mook op
10 mei 1940, zijn kazemat met
grote hardnekkigheid gedurende zes
uren te verdedigen en verschillende
overgangspogingen over de Maas af
te slaan. De verdediging voortgezet,
ook nadat de lichte mitrailleur door
een voltreffer was vernield, totdat hij
door een tweede voltreffer sneuvelde.”
Beide soldaten worden ook
genoemd op het oorlogsmonument
de Feniks. Verder wordt Johannes
Gerardus Derks nog herdacht op het
oorlogsmonument in Grubbenvorst.
Bron: onder andere
www.maaslinie-mei1940.nl en Jeu Derikx
Archieffoto: SCA Historische Kring
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Oranje mét Verhaegh
verslaat Mexico
Het was zondag 29 juni tijd voor de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK in Brazilië. De
Oranjesupporters op het Wilhelminaplein in Horst zagen hoe Paul Verhaegh uit Kronenberg zijn debuut op dit WK
maakte.

Eerste winnaars
poule bekend

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

De eerste kaarten zijn geschud, het kaf is van het koren
gescheiden: de laatste zestien landen maken zich op voor het
eindspektakel op het WK in Brazilië en de eerste winnaars van
de HALLO-poule zijn inmiddels bekend.
Dat onze Oranje trots zich zo overtuigend door de poulefase
heeft geknokt, kwam voor velen een beetje als verrassing maar
voor sommigen ook weer niet. Net voor het begin van de tweede
fase van het wereldkampioenschap heeft HALLO de eerste drie
prijswinnaars van de WK-poule vastgesteld. Op de eerste plaats
staat RW fan uit Wanssum met 11 punten. Tweede werd Americaan
J. Verbers onder de naam Dobriachjes met 107 punten en derde is
Frits Hendrikx uit Grubbenvorst met 106 punten. De winnaars
hebben inmiddels bericht van HALLO gekregen over hun prijzen.
Maar niet getreurd, wie nog niet gewonnen heeft, maakt nog
alle kans. De volgende wedstrijden kunnen de ranglijst weer
compleet op zijn kop gooien. Ook in de laatste fase van de poule
maak je nog kans op de eindoverwinning.

De Kronenbergse verdediger startte
als rechtsback in de basis in de wedstrijd tegen Mexico en verving daarmee
Daryl Janmaat. Hij werd na 56 minuten
gewisseld voor aanvaller Memphis
Depay. Oranje won het duel met Mexico
met 2-1 en gaat hiermee door naar de
kwartfinale, die zij op zaterdag 5 juli
om 22.00 uur spelen.
Trots alom in de gemeente: voor
het gemeentehuis in Horst wapperde
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de in Kronenbergs inmiddels beroemde
vlag met de afbeelding van Verhaegh.
“Paul Verhaegh speelt tegen Mexico.
Wat een topprestatie van de voetballer
uit Kronenberg! Chapeau en succes”,
liet gemeente Horst aan de Maas
voor de wedstrijd via haar officiële
Twitteraccount weten.
Bondscoach Louis van Gaal gaf via
de KNVB na de wedstrijd aan tevreden te zijn over de rol van Verhaegh.

“De bedoeling was om de opbouw
beter te laten verlopen. Daarin zijn we
geslaagd.” Het was niet de eerste keer
dat Verhaegh in het Oranje op het veld
verscheen, maar wel voor het eerst
dat hij op een groot toernooi speelde
voor het Nederlands elftal. Vorig jaar
augustus speelde hij al een vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal
en in mei mocht hij nog aantreden in
een oefenduel tegen Ecuador.
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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

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
Horst.
A73
afrit
10. Tel. 077 - 477 01 11
Venrayseweg 116 Horst . A73 afrit 10 . 077-4770111
. www.froxx.nl
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

Japan kijkt naar Oranje
Ook in Japan volgen ze de avonturen van ons Nederlands elftal. Zo erg, dat een Nederlandse
nationaliteit je al bijna tot een beroemdheid maakt. Horstenaar Daan Jacobs (27) is na zijn studie
Japans gaan wonen en werken op het Japanse eiland Ishigaki, dat onderdeel uitmaakt van de
Yaeyama-eilandengroep. Hij werd daar over het WK voetbal geïnterviewd door het lokale dagblad.
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familie
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Samen gelachen,
samen gehuild,
samen geleefd.
Nu ben je uit ons oog
maar nooit uit ons hart.
Met al haar levenslust en wilskracht heeft ze deze strijd niet
kunnen winnen. Na alle fijne jaren die we met haar mochten
beleven, hebben we met veel verdriet afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, ôs mam en oma

Mia Gerits-Giesen
echtgenote van

Jan Gerits
Ze overleed in de leeftijd van 69 jaar.
Jan
Peter en Helmi
Manou en Ruben, Sjoerd, Meike, Gijs
John en Marja
Eunice
Familie Giesen
Familie Gerits
Venlo, 30 juni 2014
Burg. Gielenstraat 12, 5971 VP Grubbenvorst
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons afscheid
te nemen van Mia op zaterdag 5 juli a.s. om 14.00 uur
in het crematorium aan de Grote Blerickse Bergenweg 30
te Venlo-Blerick.
Mia is in afscheidscentrum de Baersdonck, Kloosterstraat 76
te Grubbenvorst, waar u donderdag van 19.00 tot 20.00 uur
persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.
Een speciaal woord van dank aan dokter van de Ven
voor alle goede zorgen.
Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen gelieve deze advertentie
als zodanig te beschouwen.

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.

Fotoshoot. Mooie foto’s van je
kinderen of gezin? Kom dan langs
bij fotostudio11 in Lottum. Kijk op mijn
website: www.fotostudio11.nl of
neem contact met me op.
info@fotostudio11.nl – 06 41 17 31 67.

Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Obelix Klussenbedrijf.
Grote en kleine verbouwingen en renovaties, compleet voor huis en bedrijf.
Tel. 06 26 39 90 76
e-mail obelixklussen@gmail.com
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
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.

Dankbetuiging

Heel hartelijk dank
voor al uw steun en medeleven
in welke vorm dan ook
na het overlijden van

Jan Kurstjens
Voor ons onmisbaar
Christien
Kinderen en Kleinkinderen
Te koop zonnebloemen
en koffieboeketjes € 2.- per bos.
Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp nieuwepeeldijk 35 America
Tel 077 464 13 80.
Rolsteigers & ladders. Verhuur
en verkoop. Bezorgen mogelijk!
Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Te koop diverse soorten groenten
en fruit o.a. kersen, rabarber,
blauwe bessen, peulen, snijbonen
(doperwten en tuinbonen op
bestelling) enz. Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.
Aardappelen nieuwe oogst te koop.
Werkt snel en erg gemakkelijk door de
zelfbediening. Mts. Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63 Hegelsom.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Gezocht: volgautochauffeurs.
Wielerclub TWC Oranje zoekt voor de
zondagmorgen/donderdagmiddag
volgautochauffeurs. Voor meer
informatie kun je terecht bij voorzitter
Mien Keijsers, tel. 077 398 64 35 of mail:
voorzitter@twcoranje.nl
Te koop goed onderhouden
RIH Sigma herenfiets 7 versnellingen
maat 52. Prijs n.o.t.k. Tel. 06 20 51 89 57
Voor winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Laatste weken!! 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.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg (naast!!! 13a)
Maasbree. Let op za. 5 en 12 juli
open van 9.30-15.00 uur.
Of bel voor afspraak: 06 40 32 71 08 /
077 465 32 83.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Gevraagd poetshulp voor 3 uur per
week in Horst. Tel. 06 13 07 98 39.
Verloren sleutelbos met geel label
in Burgemeester Termeerstraat
Grubbenvorst. Tel. 06 51 96 25 19.
Caravanstalling te huur in Lottum,
meer info bel 06 53 17 18 52.
Poolse huisgenoten gezocht.
Gemeubileerde kamers, Witveldweg 44.
Tel. 06 22 39 93 94.
Te huur in Winterberg
4 persoonsappartement, pal aan
bikepark en bobbaan. Week 28, 29 en
week 30 tot vrijdag nog vrij.
Info: jeanne.verdellen@hotmail.com
Wegens overlijden aangeboden
Citroen Berlingo, 2007, 1.6 HDI.
Voorzien van laadklep voor scootmobiel. 86.000 km. Apk t/m 14-6-2015.
Tel. 06 47 35 09 13.
Voor een vakkundig advies of
renovaties kunt u terecht bij Obelix
Klussenbedrijf. Tel. 06 26 39 90 76 of
e-mail obelixklussengmail@com

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Te huur woonhuis incl. garage
in Broekhuizen. Vele mogelijkheden.
Basis gem. leegstandswet.
Tel. 077 463 13 68.

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.

Het oranje feest gaat door! Bij
‘t Winkeltje Herstraat 44 hebben wij
alle dagen leuke vintage aanbiedingen,
dus extra voordeel voor u! Verder leuk
assortiment oranje spullen: vlaggen/
petten/armbanden etc. Tot ziens.

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
Stassie-Loeep. Proef nog even het
vakantiegevoel, een dag wandelen.
De Stassie-loeep op zondag 31
augustus. Een verrassende tocht in
een prachtige omgeving.
Zie www.knoepnlopen.nl
Gevonden autosleutel op de
Pastoor Debijestraat te Hegelsom.
Tel. 06 51 36 77 03.

Wij zijn op zoek naar een weekend/
vakantiekracht voor onze varkenshouderij aan de Campagneweg in Meterik.
Als je interesse hebt kun je een mail
sturen naar gvullings@hetnet.nl
Te koop gevraagd klarinet
voor 10-jarige. Tel. 077 398 56 06.
Verloren sleutelbos met drie sleutels
op dinsdag 1 juli op route CuppenpedjePelslap-Stoktstraat. Tel. 077 398 20 73.

Op vrijdag 11 juli 2014
zijn wij

Truus en Hay
Nillesen van Dijnen
50 jaar getrouwd.
Dit vieren wij
in besloten kring.
Peelstraat 52
5976 NL Kronenberg
Kleurenmassage. Verwen jezelf
met een bijzondere kleurenmassage.
www.hetstiltehuis.123website.nl of
bel 077 398 61 14.
Verloren zwarte herenportemonnee
met pasjes op de route van Hegelsom
via de Stationsstraat en de van
Elzenweg naar Nieuwerf.
Tel. 077 398 71 83.
Ook oranjekoorts? 2nd Life wel!
Ontvang op alles korting!
De temperatuur bepaalt uw korting!
Is het 26 graden, krijgt u 26% korting op alles! Dure merkkleding voor
een 2nd life prijs! 2nd Life Exclusive
Hoofdstr 23 Horst vr 10-20 za 11-17.
Te huur: ruime kantoorruimte
53 m2 in het centrum van Horst
voorzien van badkamer en keuken.
Per direct beschikbaar.
Prijs op aanvraag 06 13 08 16 66.
Schminkenzo schminkcursus. Meld je
nu aan! De nieuwe groepen beginnen
ná de zomervakantie weer. De cursus
bestaat uit 10 lessen. Voor meer info
mail of bel gerust! pfffeindelijk@live.nl
of 06 81 56 02 71.
Te koop MovaNext fietsdrager, 3 jaar
oud. P. Rutten tel. 077 463 19 57.
Preipoters gevraagd vanaf 13 jaar
voor dinsdag 8-7.
Mts Verhaeg Kranestraat 38 Horst
tel. 077 398 65 90 (eerst bellen svp).
Bijles Engels.
Vmbo-T leerling 3e jr wil graag bijles
van student lerarenopleiding Engels.
Interesse? 06 36 07 43 14.
Verloren sleutelbos met diverse
sleutels (o.a. Ford autosleutel)
op Wilhelminaplein tijdens
voetbalwedstrijd Nederland-Mexico.
Mail yommax@kpnmail.nl
Te koop palmen: 1 per pot 5 euro,
2 per pot 8 euro, 3 per pot 10
euro, 60 tot 80 cm hoog. Bouten
Americaanseweg 50 Kronenberg
Tel. 06 30 75 10 13.
Te huur mooi woonhuis bouwjaar 2005 3 slk mooie badkamer
inbouwkeuken. Achterzijde grenst
aan trapveld uitzicht over landerijen.
077 463 82 17.
Pasfoto’s bij Ster Videotheek!
Voor officiële pasfoto’s & visa.
Nu met gratis profielfoto! 7 dagen
per week geopend van 13.00-21.00
uur. Gratis parkeren voor de deur.
Ster Media Store, Venloseweg 2, Horst.
www.videotheekhorst.nl

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

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

www.theoarts.com

OPRUIMING
t/m 70% KORTING

badkleding • nachtmode • ondermode
Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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Geboren
26 juni 2014

Dani
Zoon van Luc & Séverine
Heijnen-Geraedts
Molenstraat 12
5866 AB Swolgen

Geboren

Pim
21 juni 2014
Zoon van
Daan Giller & Inge Nellen
Hulsweg 2a
5866 CL Swolgen


Joven

Wij zijn dolgelukkig met
de geboorte van onze zoon

Geboren 27 juni 2014
Don en Carola
van der Haghen-Peelen
Broertje van Ferren★
De Pelslap 33
5961 LP Horst
Verloren sleutelhanger Apenheul
met sleutel met nummer 22 er in
geslagen. Tel. 06 20 97 27 44.
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.

Slagingspercentages

Havo blijft zwakke
schakel Dendron
Nu ook de uitslagen van de herkansingen bekend zijn, kunnen de middelbare scholen in Horst aan de Maas
hun eigen rapport weer opmaken. Hoewel de scholen en hun afdelingen over het algemeen heel constant
scoren, laat havo op het Dendron een dip zien in het percentage afgestudeerden.
Op het Dendron College in Horst
slaagden dit schooljaar 450 van de
471 leerlingen. Op het vmbo slaagden
zelfs 254 van de 255 leerlingen.
Scores van 100 procent werden
gehaald op de afdelingen vmbo basis
en kader. Eén leerling van de theoretische leerweg behaalde zijn diploma
niet. De score van het vmbo op het
Dendron College is al jaren stabiel.
Op vwo slaagde 97 procent van
de examenleerlingen. Vorig jaar nog
slaagde 99 procent, maar ook dit jaar
wisten slechts twee van de 65 leerlin-

Blariacumcollege

Vwo

Havo

De leerlingen uit Horst aan de Maas
die aan het Blariacumcollege in
Blerick geslaagd zijn, zijn:

Jip van Montfort Broekhuizenvorst.

Felix van der Heijden Meerlo.

Vwo

Wim Geurts Grubbenvorst,
Maud Jenniskens Grubbenvorst,
Celine Notermans Grubbenvorst,
Lynn Scheres Grubbenvorst.

Havo

Ruud Baltussen Grubbenvorst, Kevin
Engels Grubbenvorst, Joost Hagens
Grubbenvorst, Kim Hegger Horst,
Chelsea Huijbers Grubbenvorst, Timo
Verhaagh Grubbenvorst, Vera Verstraten
Broekhuizenvorst.

Vmbo Kaderberoeps
gerichte Leerweg
Laura Groothuijse Sevenum,
Stijn Koopmans Grubbenvorst.

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

is ook mooi. Ze hebben een mooie
cijferlijst.” Op het Citaverde College
in Horst slaagde 97,5 procent van
alle eindexamenleerlingen. Daar zijn
drie van de 121 leerlingen afgewezen: twee leerlingen van de kader
beroepsgerichte leerweg en één in
een leerwerktraject. Met uitzondering
van een dip in 2012 (88,8 procent)
scoort het Citaverde College in Horst
al jaren constant voor wat betreft
slagingspercentages. In 2011 en
2013 slaagde ook 97 procent van
de leerlingen.

Ook de herkansers hebben inmiddels te horen gekregen of zij hun diploma hebben gekregen. Daarnaast hebben
het Raayland College uit Venray en College Den Hulster, het Blariacumcollege en het Valuascollege uit Venlo ook hun
geslaagden bekendgemaakt. Horst aan de Maas feliciteert ook deze geslaagden van harte met deze mijlpaal.

Nienke Baan Grubbenvorst, Bart
de Boer Meerlo, Dominique Derkx
Grubbenvorst, Jacqueline van Dongen
Grubbenvorst, Lonneke Janssen Meerlo,
Barbara Maas Swolgen, Jip Oomen
Sevenum, Lukasz de Roon Meerlo, Daan
Rossy Horst, Belie Ruiter Grubbenvorst,
Tyrel Schrader Grubbenvorst, Teun
Tielen Kronenberg, Guus Ummenthun
Sevenum, Job Vanmaris Grubbenvorst.

opschonen

gen geen diploma te bemachtigen.
Havo is het grootste zorgenkindje
van de school: maar liefst achttien
van de 151 leerlingen wisten niet
voldoende te scoren op hun laatste
toetsen. Dat percentage is vergelijkbaar
met 2012, toen 90 procent slaagde.
Vorig jaar leek het percentage weer te
stijgen maar nu blijft havo weer steken
op 88 procent. Ondanks dat is directeur
Jos Biermans tevreden over de uitslag.
“We zijn hartstikke tevreden. Er zijn
mooie resultaten gehaald. De manier
waarop de leerlingen geslaagd zijn,

Geslaagden uit Horst aan
de Maas

Vmbo Theoretische
Leerweg

tuin
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Citaverde College
Op het Citaverde College in Horst is in
het tweede tijdvak de volgende
leerling geslaagd:

Leerwerktraject
Boy Henraath Horst.

College Den Hulster
De geslaagden uit Horst aan de Maas
aan College Den Hulster in Venlo zijn:

Vmbo Kaderberoeps
gerichte Leerweg

Glenn Lamberts Grubbenvorst.

Raayland College
De leerlingen uit Horst aan de Maas
die aan het Raayland College in
Venray zijn geslaagd, zijn:

Havo

Dendron College

Maik van den Broek Sevenum, Evi
Timmermans America.

Aan het Dendron College in Horst zijn
in het tweede tijdvak de volgende
leerlingen uit Horst aan de Maas
geslaagd:

Vmbo Theoretische
Leerweg

Havo

Mandy Elbers Horst, Lukas Kleuskens
Melderslo, Wieneke Westerbeek
Swolgen, Gijs Coenders Melderslo,
Kevin van Helden Horst, Lorenz
Elbersen Horst, Tim Papenborg Lottum.

Vmbo Theoretische
Leerweg

Lola Aerts Horst, Senna Wiedemeijer
Meerlo.

Praktijkonderwijs

Emil Burgers Meterik, Bart Derks
America, Willard Janssen Meterik,
Jeroen Kessels Horst, Sem Kok America,
Chris Linders Meterik, Vaina Qwedi
Tienray.

Lisa Verhezen Swolgen.

Valuascollege

Vmbo Kaderberoeps
gerichte Leerweg

De leerlingen uit Horst aan de Maas
die geslaagd zijn aan het
Valuascollege in Venlo zijn:

Afdeling Metalektro
Mike Bartels Sevenum.
Afdeling Zorg en Welzijn
Djamilla Verlinden Horst.

Anne de Dreu Grubbenvorst,
Lina Segers Grubbenvorst.

IVO Deurne

Peellandcollege

Vwo

Havo

Kathelijne Bremers Lottum,
Elise Mooren Horst, Katja Rieken
Lottum, Rosita Segers Grubbenvorst.

Vmbo Gemengde
leerweg

De leerling uit Horst aan de Maas die
op de Instelling Voortgezet Onderwijs
Deurne, deelschool Peellandcollege
Lisette van den Bercken Grubbenvorst.
in het tweede tijdvak is geslaagd, is:

Havo

Pien Joosten Griendtsveen.

Metameer
De leerling die aan het Metameer in
Stevensbeek geslaagd is in het
eerste tijdvak van de examens, is:

Vmbo Kaderberoeps
gerichte leerweg

Bas van Beckhoven Grubbenvorst,
Bram Coenders Grubbenvorst.

Vmbo Basisberoeps
gerichte leerweg
Maciej Stolarczyk Horst.

Beroving
Horst
De politie zoekt getuigen van
een beroving in Horst op dinsdag
2 juli. Rond 15.00 uur werd een
vrouw beroofd van haar sieraden
voor het Zorghoes aan de Westsingel
in Horst.
De daders, volgens de politie twee
vrouwen en een man in de leeftijden
tussen 30 en 40 jaar, reden in een
zilvergrijze auto. Met een zogenaamde
babbeltruc lokten zij het slachtoffer
naar hun auto. Hier werd een ketting
van de hals van de vrouw getrokken en
probeerden de daders haar armband
af te nemen. De politie is op zoek naar
getuigen van de beroving. Wie iets
gezien heeft of iets weet, kan contact
opnemen via 0900 88 44.

Toch voetpad
Melderslo
Het voetpad tussen de
Konijnenweg en Steegstraat in
Melderslo kan eindelijk aangelegd
worden. Al een hele tijd pleit de
dorpsraad voor een stoep die
voetgangers langs de Vlasvenstraat
naar de dorpskern van Melderslo
leidt. De kogel is nu definitief door
de kerk.
Eerder al leken de plannen, die
door onder andere de prioriteitsgelden
van de dorpsraad worden gefinancierd,
doorgang te kunnen vinden.
De gemeente verwachtte de aanleg
dit voorjaar voor elkaar te hebben.
Toen bleek een grondkwestie roet in
het eten te gooien. Nu de gemeente
en een omwonende overeenstemming
hebben bereikt en de gemeente de
grond heeft aangekocht, kan het
voetpad alsnog aan de westelijke zijde
van de straat aangelegd worden.

Verkeersveiligheid
De dorpsraad stelt dat de stoep
echt nodig is in verband met de
verkeersveiligheid. De aanleg begint na
de bouwvakvakantie. Dan worden eerst
geplande werkzaamheden aan een
waterleiding gedaan, waarna met de
stoep wordt begonnen. De gemeente
verwacht volgens een woordvoerder
dat het voetpad er uiterlijk in
oktober ligt.

Alzheimer
Café over
omgangstips
Het Alzheimer Café Horst aan de
Maas organiseert op maandag 7 juli
een café met als thema omgangstips
voor mensen met dementie in de
thuissituatie. Gastspreker is Ludo
Scheres.
Geïnteresseerden kunnen vanaf
19.00 uur in het café terecht dat
gehuisvest is in Mikado in Horst.
Het programma duurt ongeveer
van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang
is gratis. Voor meer informatie, bel
avondcoördinator Mariëlle Cuppen
op 06 50 44 39 65.
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Subsidie voor Limburgse musea
Museum De Kantfabriek in Horst en Museum De Locht in Melderslo hebben samen met veertien andere
Limburgse musea en het Huis voor de Kunsten Limburg een bijdrage gekregen uit het Mondriaan Fonds.
De bijdrage uit het Mondriaan
Fonds maakt deel uit van een potje
van 8 miljoen euro dat minister
Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap onlangs beschikbaar stelde
om samenwerking tussen musea te
stimuleren. De Limburgse musea krijgen

het geld om een nieuw klimaatnetwerk
te ontwikkelen voor de collecties.
Deze bijdrage is er één van twaalf die
inmiddels gehonoreerd zijn. Daarbij is al
een miljoen euro toegewezen.
Bussemaker: “De eerste toekenningen laten zien dat musea door samen

te werken ondernemender worden en
nieuw publiek kunnen interesseren.
Musea leveren een grote bijdrage aan de
ontwikkeling van kennis, historisch besef
en identiteit. Daarom is het goed dat zij
hiermee nog meer bezoekers kunnen
interesseren voor hun collecties.”

De Kroevert
neemt afscheid
van docenten
Basisschool De Kroevert in Kronenberg neemt donderdag 10 juli afscheid
van twee leerkrachten. Zowel Willie Alaerds als Hay Mulders gaat de school
verlaten.
Willie Alaerds heeft ervoor gekozen
een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zij
gaat volgend jaar op de Mariaschool in
Tienray werken. Hay Mulders heeft een
zeer groot deel van zijn bijna 40-jarige
loopbaan op De Kroevert gewerkt.
Als intern begeleider leerlingenzorg
heeft hij veel onderwijsontwikkelingen

meegemaakt en mee vorm gegeven.
Hay gaat nu in America de functie van
dorpsondersteuner vorm geven en
uitvoeren.
Op donderdagmiddag 10 juli is
er van 15.15 tot 16.30 uur gelegenheid afscheid te nemen van de twee
docenten.

Voetklachten en
Podotherapie Hermanns
Platvoeten

Een platvoet is een veel voorkomende afwijking die pijn, zwellingen en vermoeidheidsklachten in de voet kunnen veroorzaken.
Net als bij de meeste voetafwijkingen kan dit resulteren in klachten aan de knieën, heupen en rug. Indien u platvoeten heeft kan
dat meerdere oorzaken hebben, het kan een aangeboren afwijking zijn maar kan ook op latere leeftijd verkregen zijn.

Tuinset voor Berkele Heem
Dj Jacob Ace draaide tijdens zijn dj-marathon in mei 170,5 uur muziek in cafe De Lange in Horst. Hiermee
haalde hij geld op voor twee goede doelen: Alpe d’Huzes en verzorgingstehuis Berkele Heem in Horst. Op
donderdag 26 juni schonken dj Jacob Ace en de organisatie een tuinset aan Berkele Heem. De tuinset werd in
ontvangst genomen door mevrouw Van Horck, bewoonster van Berkele Heem.

Van Hegelsom stopt
bij Citaverde College
Twan van Hegelsom (61) uit Grubbenvorst is op 30 juni gestopt bij het Citaverde College in Horst. Binnen zijn
veertigjarig dienstverband, waarvan 38 jaar in het groen onderwijs, heeft hij zich met name ingezet voor passend
onderwijs in Horst en omstreken.

Bij een platvoet is de voetboog dusdanig doorgezakt dat deze
gedeeltelijk of geheel op de grond rust. Omdat de voet aan de
binnenzijde doorzakt, heeft dit ook invloed op de houding van de
rest van het lichaam. Zo kunnen de knieën meer naar binnen
komen te staan, vindt er een draaiïng van de bovenbenen plaats,
kantelt het bekken en kan de stand van de rug veranderen, met
alle gevolgen van dien.
Podotherapie Hermanns is dè specialist in voeten. Wij verrichten nauwgezet onderzoek naar de oorzaak van voet-,
enkel-, knie- en heupklachten en controleren daarbij
uw houding. Aan de hand van het onderzoek
kunnen vervolgens de klachten behandeld worden door bijvoorbeeld steunzool en een gedegen schoenadvies.
Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën
vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie
is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken
zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18
ocatie opIn de regio
Horst zit podotherapie Hermanns op de volgende locaties:

ns.nl

Lottumseweg 43
5971 BV Grubbenvorst
Herstraat 20
5961 GJ Horst
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum
Keizersveld 9F
5803 AM Venray

HH
Hermanns

(Spor t) podotherapie

Voor meer informatie en andere locaties:

www.podotherapiehermanns.nl

Van Hegelsom heeft de hele
ontwikkeling van agrarisch onderwijs
naar groen onderwijs en Greenport
meegemaakt en ontwikkeld.
Gedurende zijn onderwijscarrière heeft
hij functies vervuld als decaan en
roostermaker, directielid en directeur
van het vmbo, zorgcoördinator,
coördinator sociale veiligheid, lid OR en

voorzitter van het zorgloket NoordLimburg.
“Met name zwakke kinderen
wilde ik graag een goede plek en
extra begeleiding geven. Ze moeten
zich rustig en veilig voelen en het
idee hebben dat ze mee mogen
doen”, vertelt Twan. Middels een
vrijwillige vertrekregeling is de

Grubbenvorstenaar met vervroegd
pensioen gegaan. “Door het vrijwillig
vertrekken van mijn leeftijdsgroep,
krijgt de jeugd meer ruimte. Ik vind dit
een prima instelling”, aldus Twan.
Twan van Hegelsom neemt vrijdag
4 juli vanaf 16.00 uur officieel afscheid
van het Citaverde College tijdens een
bijeenkomst in de aula van de school.
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Provincie plant duurzame energie

Horst aan de windmolens?
Horst aan de Maas is volgens provincie Limburg één van de
voorkeursgebieden voor het plaatsen van windmolens. Het College van
B&W ziet die plannen echter niet helemaal zitten. Provincie Limburg
presenteerde onlangs haar Provinciaal Omgevingsplan (POL), waarin zij
richtlijnen uitzet voor de ontwikkeling van de provincie de komende jaren.
Windenergie krijgt hierin een prominente plek, want provincie Limburg
heeft afspraken met het Rijk gemaakt over het minimaal te realiseren
energievermogen.

In het
Nationaal
Energieakkoord
is afgesproken
dat Nederland
van 3 procent hernieuwbare
energiebronnen (wind, water, zon
en biomassa) op dit moment naar
14 procent in 2020 moet toewerken.
Limburg hoeft slechts 1 procent
van de opgave voor windenergie
voor haar rekening te nemen, maar
dat betekent dat de provincie toch
minimaal 95,5 megawatt (MW) aan
opgesteld windvermogen moet
realiseren in 2020. Dat houdt volgens
een woordvoerder van de provincie in
dat er zo’n 25 tot dertig windmolens
in Limburg moeten worden geplaatst.

Maasoevers en
Mariapeel uitgesloten
De provincie wijst in het POL nu
plekken aan waar het plaatsen van
windmolens geen optie is én wijst
voorkeursgebieden aan. In een groot
deel van de gemeente Horst aan de
Maas zouden volgens de provincie
prima windmolens geplaatst kunnen
worden. Alleen de Maasoevers en de
Mariapeel sluit zij hiervoor uit.
Gemeenten Horst aan de Maas
en Peel en Maas vormen de grootste
voorkeursgebied voor windenergie.
Dat gebied is aangewezen op basis
van Milieu Effect Rapportages,
onderzoeken naar effecten van
plannen op mens en natuur, laat een
woordvoerder weten. Onder andere
het landschap van grootschalige
Peel-ontginningen in Noord-Limburg
en ontwikkelingsgebieden voor

glastuinbouw en LOG’s zijn geschikte
plaatsen, aldus de provincie. In
Zuid-Limburg zijn de mogelijkheden
voor windenergie beperkt, stelt
de provincie. Toch plaatst zij
kanttekeningen bij die stelling: “Het
windklimaat in Noord-Limburg is niet
optimaal, zodat de kans aanwezig is
dat initiatieven moeizaam tot stand
komen.”

Gemeente: niet in
Park de Peelbergen
Veel gemeenten gaven eerder
al aan geen interesse te hebben
in windmolens op hun gebied.
In haar reactie op het voorstel
van de provincie laat nu ook
gemeente Horst aan de Maas weten
graag beperkingen te stellen aan
mogelijke locaties voor windmolens
in de gemeente. “Wij vinden de
natuurgebieden, bijvoorbeeld de
Mariapeel, totaal niet geschikt
voor de plaatsing van windmolens.
Daarnaast vinden we bijvoorbeeld
Park de Peelbergen, een recreatief
toeristisch bedrijventerrein niet
passend. Dit is meermalen bestuurlijk
besloten in Horst aan de Maas.”
Begin dit jaar wees het College van
B&W bijvoorbeeld al een verzoek
om drie windmolens te plaatsen op
een perceel aan de Schorftvenweg
in Kronenberg af, omdat het ten
koste zou gaan van de toeristische
en recreatieve initiatieven in het

gebied dat in Park
de Peelbergen valt.
De gemeente wil van de provincie
dat zij sowieso alle natuurgebieden
in Horst aan de Maas en Park de
Peelbergen uitsluiten als locaties
voor windmolens. Wethouder Paul
Driessen gaf vorige week tijdens
de commissievergadering over dit
plan aan een poging te doen om
de discussie te verbreden, naar
bijvoorbeeld energie uit aardwarmte
of meer energiebesparing.
Eric Beurskens (Essentie) zei
toen zich zorgen te maken over de
hoeveelheid windenergie die Horst
aan de Maas moet leveren. “Wij zijn
bijna totaal verantwoordelijk voor
de provinciale opgave.” Essentie
laat daarnaast weten: ”Wij zijn
geen principiële tegenstander van
windenergie maar zeker ook niet te
koste van alles ’voor’.”
Ook PvdA’er Jan Wijnen verbaast
zich over de grote gebieden waar
de provincie windmolens mogelijk
acht. “Tien jaar geleden zijn de
kansrijke windgebieden al onderzocht.
Toen kwam daar uit dat het slechts
Tradeport en Park de Peelbergen ter
hoogte van Evertsoord en van het
Meerdal waren. Hebben we ineens
meer wind gekregen?”
Henk Kemperman, fractievoorzitter
van D66, sloot zich aan bij de
reactie van het college. “D66 is
voor windmolens, maar niet in het
toeristisch buitengebied, daar passen
ze niet. Als je mikt op toeristen

die komen voor
natuurbeleving, moet
je deze niet afschrikken
met grote bouwwerken.”
De SP vindt ook dat er terughoudend
moet worden omgegaan met de
bouw van windmolens. Commissielid
Thijs Lenssen: “Windmolens hebben
grote invloed op het landschap en er
zijn betere alternatieven zoals zonneenergie. Aangezien er alternatieven
zijn voor windenergie die veel minder
invloed hebben op het landschap,
vindt de SP dat gemeente Horst aan
de Maas zich moet verzetten tegen de
plannen van de provincie.”

Langs snelwegen en
op industrieterreinen
PvdA, SP en D66 geven aan niet
principieel tegen windmolens te zijn
en ideeën voor duurzame energie te
ondersteunen. Het CDA heeft, net als
het College van B&W, nog niet echt
een standpunt gevormd, laat raadslid
Henk Weijs weten. “Verduurzaming
van onze energiebehoefte is, uiteraard
ook voor het CDA, een belangrijk
punt. Windmolens is daar een
voorbeeld van, maar daar kleven
natuurlijk ook nadelen aan. Denk
maar aan de beeldbepalende impact
op de omgeving. Daarnaast heb je ook
initiatiefnemers nodig om er invulling
aan te kunnen geven. Als CDA zullen
we ons op dit thema gaan oriënteren,
en alle aspecten daarin mee wegen.”
D66’er Kemperman ziet liever dat
de provincie meer inzet op zonneenergie. “Want zoveel wind staat
hier niet. Horst aan de Maas is een
plek waar ruimte voor initiatieven is,

Kwalitatief goede potgrond
of compost nodig?
Hoeymakers heeft het!

maar de
provincie
had voordat ze de verplichting met
het Rijk aanging, eerst moeten kijken
of dat wel haalbaar was.”
Wanneer er toch windmolens
geplaatst gaan worden, dan
lijken de partijen het al eens over
mogelijke locaties: Trade Port,
kassengebied Californië of langs de
A73 en A67. In plannen rondom het
Klavertje 4-gebied werden al eerder
voorstellen gedaan voor windmolens.
Zo zouden langs het fietspad tussen
stations Horst-Sevenum en Blerick
tien windmolens kunnen komen, met
een capaciteit van ongeveer 30 MW.
Maar daar werd toen al snel tegen
geprotesteerd door omwonenden:
de windmolens zouden ten koste
gaan van de gezondheid en de
waarde van de woningen. In
Sevenum werd in 2009 zelfs een
actiegroep opgericht.

Inpassingsprocedure
De provincie geeft aan alle
zienswijzen op het POL, waaronder de
reactie van de gemeente, de komende
tijd te gaan verwerken. Zij stelt ook
gezamenlijk met de gemeenten te
willen komen tot plannen die de
plaatsing van windturbines mogelijk
maken. In goed overleg, dus. Maar,
stelt zij ook in het POL, “als er medio
2015 onvoldoende zicht is op het
realiseren van onze taakstelling,
zullen wij een inpassingsprocedure
gaan starten.” In zo’n geval kan de
provincie op grond van provinciaal
belang de bezwaren van de gemeente
opzij schuiven.

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

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!

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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Poels: BuZa bagatelliseert probleem Brazilië
Marijn Poels is teleurgesteld in de antwoorden van minister Timmermans
op vragen die Tweede Kamerleden vorige maand stelden naar aanleiding
van zijn film Pablo. Filmmaker Poels maakte de documentaire in opdracht
van Stichting Sint Martinus uit Meerlo.
Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt
(CDA) en Michiel Servaes (PvdA)
stelden vorige maand Kamervragen
over de misstanden in Rio de Janeiro
in aanloop naar het WK voetbal en de
Olympische Spelen, geïnspireerd door
de film Pablo.
Maandag 30 juni gaf minister Timmermans namens minister
Schippers van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport antwoord. Teleurstellend
antwoord, vindt Poels. “Timmermans
en Schippers bagatelliseren de situatie
en doen afbreuk aan de mensenrechten die de regering beweert hoog in

het vaandel te hebben. Buitenlandse
Zaken ontkent simpelweg dat sprake
zou zijn van een brute repressiestrategie, ingezet tegen straatkinderen om
Rio de Janeiro schoon te maken voor de
voetballiefhebbers en toeristen.”

Doelgerichte acties
Braziliaanse overheid
Poels was in augustus vorig jaar in
Rio. Hij maakte een documentaire over
hoe straatkinderen met geweld van de
straat werden gehaald. “Ze worden in
jeugdkampen en zelfs gevangenissen

geplaatst”, vertelt Poels. In zijn
documentaire spreken ervarings
deskundigen hierover. “Het is zorgelijk
dat Buitenlandse Zaken zulke
getuigenissen niet serieus neemt”,
zegt Poels. “Het zijn doelgerichte
acties vanuit de overheid om zich als
welvarende metropool voor te doen
tijdens het WK.”

Toch ziet minister Timmermans geen
aanleiding voor een onafhankelijk
internationaal onderzoek.
De Braziliaanse regering onderkent de
problematiek, volgens Timmermans, en
ontwikkelt actief beleid om de situatie
te verbeteren. ”Ik heb vol ongeloof
kennis genomen van de antwoorden
op de Kamervragen. De overheid sluit

telkens weer haar ogen. Nu ook weer
voor Brazilië“, meldt Poels.
Kamerlid Omtzigt nam geen genoegen met de houding van het kabinet en
diende maandag een motie in die pleit
voor internationaal onderzoek. Poels
doet een beroep op de Tweede Kamer
om deze motie, die door Timmermans
ontraden werd, te steunen.

De Vrije Spelers

Muulke voor Willem Derks
Willem Derks, lid van toneelvereniging De Vrije Spelers uit America, heeft op vrijdag 27 juni een Muulke
ontvangen voor zijn rol in de jubileumproductie Tot ik Vlieg. De Muulkes, de Limburgse Oscars van de amateurtoneelwereld, werden uitgereikt in Weert.

MEER KOPEN = MEER KORTING

*

1 stuk

4 stuks
of
meer
2 stuks 3 stuks

25% 30% 40% 50%
speciale aanbiedingen met kortingen tot wel 70%
* tenzij anders aangegeven

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

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Willem Derks kreeg de prijs voor
zijn rol van Wouter, een verstandelijk
gehandicapte jongen. Hij kreeg een
nominatie voor de Meest opvallende
man in een kleine rol en wist die te
verzilveren. Van te voren schatte hij zijn
kansen niet zo heel hoog in, hij was
dan ook blij verrast toen de jury hem
als winnaar uitkoos.

“Het is heel fijn om te horen dat je
rol zo wordt beloond. Wat ik begrepen
heb, twijfelde de jury tijdens het
toneelstuk af en toe of ik toneelspeelde
of dat ik toch echt een beperking
had.” De prijs, die bestaat uit een
beeldje, heeft een plek gekregen in de
woonkamer. “Dan kunnen mijn ouders
er ook nog even van genieten. Straks

verhuist hij naar mijn slaapkamer.”
Anita Rongen, eveneens lid van
De Vrije Spelers, was ook genomineerd,
maar moest Wilke Goessen van
Toneelvereniging C.O.M. uit Meijel
voor laten gaan.
De Muulkes zijn een initiatief
van de Limburgse Federatie voor
Amateurtoneel.

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

HOUTHANDEL

Bevers gespot
VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl

In de Molenbeek bij Hegelsom zitten al enige jaren bevers, maar slechts weinig mensen hebben de
beestjes ooit gezien. Een paar inwoners wilde hier verandering in brengen en plaatste een nachtcamera. En
met succes, de bevers zijn inmiddels vastgelegd. De bewoners zagen regelmatig vraatsporen van de bever
maar hadden het beest nog niet kunnen waarnemen. Zij hingen daarom ruim geleden een camera op die
foto’s maakt wanneer deze beweging of warmte waarneemt. Na twee keer was de actie succesvol en werden
de bevers vastgelegd met de camera’s. Dit beeld wilden ze hun dorpsgenoten en andere geïnteresseerden
niet onthouden.
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winkel&bedrijf 11
Nieuwe horecamunt
De paarsblauwe horecamunt in Horst is vervangen. Vanaf deze week
kan er in de Horster horeca betaald worden met een nieuwe, groene
horecamunt.
De nieuwe horecamunt kost
2,10 euro en is daarmee 20 cent
duurder dan de vorige. De nieuwe
munten zijn geldig tot 1 oktober 2017.

Met de oude kan nog betaald worden
tot 1 oktober van dit jaar. De horecamunt is een initiatief van het Horster
Horeca Collectief.

Open dag Maartjes
Pianolokaal
Maartjes Pianolokaal houdt op zaterdag 5 juli een open dag van 15.00
tot 17.00 uur. Maartje Smedts studeerde eind juni af aan de Rockacademie
als uitvoerend en docerend muzikant en opent haar deuren voor nieuwe
potentiële leerlingen.
Maartje is al een tijdje actief als
pianodocent en verschillende van haar
leerlingen spelen op de open dag
stukken voor. Ook Maartje en Marloes
Nogarede verzorgen een miniconcertje.
Maartjes pianolessen zijn toegespitst op

GfK Out of Home Formule Awards

pop- en hedendaagse muziek. Ook is
ze bezig met het ontwikkelen van een
methode voor beginnende leerlingen in
de popmuziek.
Iedereen is van welkom op de open
dag aan Stuksbeemden 59 in Horst.

Toverland wint prijs voor horeca Zomerexpositie

Attractiepark Toverland in Sevenum heeft donderdag 26 juni bij de uitreiking van de jaarlijkse GFK Out of
Home Formule Awards de eerste prijs gewonnen in de categorie Leisure. Dierenpark Burgers’ Zoo werd
tweede, pretpark De Efteling derde. In een onderzoek onder 6.000 consumenten werden zeventien grote
pretparken en dierentuinen in Nederland beoordeeld op het aanbod van horeca op het park. Attractiepark
Toverland scoort volgens GFK goed op gastvrijheid en beleving en scoort punten op haar prijskwaliteits
verhouding. De GfK Out of Home Formule Awards worden jaarlijks uitgereikt.

Oh, zit dat zo!

Galerie Judy Straten houdt van zondag 6 juli tot en met zondag 31 augustus een zomerexpositie. Hier wordt het werk tentoongesteld van kunstenaars die door de galerie gepresenteerd zijn op de beurs Scope Basel 2014.
Het betreft glaswerken van de
Nederlandse Ellen Urselmann en
een aantal nieuwe kunstenaars en
ontwerpers; waaronder werk van
atelier Uraiqat uit Amman in Jordanië.
Zij presenteren werken die bestaan uit
vijf lagen uitgesneden papier.
De Belg Paul Bourgeois
presenteert werken op papier in

boekvorm, waarin gelaagde werken
met poëtische perforaties terugkeren.
Ook de Belgische Sophie Lachaert
en Luc D’Hanis tonen hun objecten,
meubels en installaties.
De Limburgse Paulette in ’t Veld
maakt collages en installatie, waarin
zij de relatie tussen werkelijkheid en
fictie onderzoekt.

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

Arbeidstijdenwet

Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd

Door: mr. M.L.M.A. (Marco) Steegh FB, belastingadviseur
Zoals bekend gelden er regels voor arbeidstijd, rusttijd, pauze en
nachtarbeid. In beginsel dienen zowel de werkgever als de werknemer
(en eventueel de ondernemingsraad) erop te letten dat de
Arbeidstijdenwet wordt nageleefd.
Heeft de werknemer of de
ondernemingsraad het idee
dat de Arbeidstijdenwet wordt
overtreden en kan geen oplossing
worden gevonden, dan kan de
mogelijke overtreding (anoniem)
worden gemeld bij de Inspectie
SWZ (voorheen bekend als
Arbeidsinspectie). De inspectie kan
overigens ook uit eigen beweging
controles uitvoeren. Als zo’n
inspectie van mening is dat een
onderneming de regels niet naleeft,
zal zij handhavend optreden. Dit kan
variëren van het waarschuwen of het
stilleggen van de onderneming tot
het opleggen van - forse - geldboetes.
De hoogte van de boete is
afhankelijk van de hoeveelheid
werknemers in de onderneming,
de ernst van de overtreding en de
herhaling van de overtredingen.
De boetebedragen verdubbelen of
verdriedubbelen bij herhaling van
dezelfde overtreding. Heeft een
onderneming bijvoorbeeld vijftien

mensen in dienst en wordt voor de
eerste keer geconstateerd dat de
arbeids- en rusttijden niet goed zijn
bijgehouden, dan bedraagt de boete
45.000 euro! De meeste beroepen
vallen onder de Arbeidstijdenwet.
De Arbeidstijdenwet geldt ook
voor stagiairs, uitzendkrachten en
gedetacheerden. Het uitgangspunt is
dat een werknemer maximaal 12 uur
per dienst en maximaal 60 uur per
week mag werken. Niet iedere week
mag het maximale aantal uren gewerkt
worden. Zo mag over een periode
van vier weken gemiddeld 55 uur per
week gewerkt worden. In een cao kan
hiervan worden afgeweken, maar er
mag nooit meer dan 60 uur per week
gewerkt worden. Voor de pauzes is
geregeld dat als er langer dan 5,5uur
gewerkt wordt, de werknemer recht
heeft op minimaal 30 minuten pauze.
Wordt er langer dan 10 uur gewerkt,
dan bestaat er recht op 45 minuten
pauze. Hoewel dit een recht is voor de
werknemer, is de werkgever verplicht er

• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

op toe te zien dat de werknemer ook
voldoende rust neemt. Voor de rust
na werktijd is geregeld dat er na een
werkdag minimaal 11 aaneengesloten
uren niet gewerkt mag worden. Na
iedere werkweek mag in principe
36 uur aaneengesloten niet gewerkt
worden. De verantwoordelijkheid
voor het naleven van de regels ligt
zoals gezegd bij de werkgever en
de werknemer. Wacht niet met het
nemen van maatregelen totdat de
inspectie langs komt, want deze zal
‘handhavend optreden’.

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

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

LUIKSE
MARKT IN
WANSSUM
ZONDAG
6 JULI
VAN 09.00 - 17.00 UUR

• keigezellig evenement
voor jong en oud
• oude en gebruikte spullen
• GRATIS diverse attracties
• live muziek

Entree € 3,00
Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Kinderen t/m
12 jaar GRATIS

Meer info:
Eric van Aerle - 0492-525483
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Dinnissen
naar Feed Design Lab
Dinnissen Process Technology uit Sevenum gaat het Feed Design Lab in Wanssum gebruiken als test- en
ontwikkelomgeving voor nieuwe productietechnieken voor diervoeders.
Het Feed Design Lab is een
productielocatie voor diervoeding en
ingrediënten voor diervoeding waar
nutritionisten, operationeel managers
en andere specialisten in de feed
sector kunnen variëren en combineren
met uiteenlopende bewerkings
processen. Henri Michiels, directeur
van Dinnissen Process Technology:

“Ons bedrijf is gespecialiseerd in het
ontwikkelen en leveren van procestechnieken voor het verwerken van
grondstoffen tot producten voor de
feedsector. Onze procestechnieken zijn
steeds vaker speciaal ontwikkelend om
snel en gemakkelijk over te kunnen
schakelen naar andere producten en
recepten. Het flexibele karakter van het

Feed Design Lab past daarom goed
bij de bedrijfsstrategie van Dinnissen.
Samen met andere bedrijven voeren
we nu bijvoorbeeld testen uit met
het verwerken van Europese soja,
eiwit uit insecten, premixen, algen en
levende gist. Als die testen slagen,
ontstaan er nieuwe mogelijkheden
voor de voersector.”

Nieuwe juryvoorzitter
Ondernemersprijs
De jury van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas heeft een nieuwe voorzitter. Chris Buijink volgt
Aalt Dijkhuizen op.
Chris Buijink (60) is voormalig
secretaris-generaal bij het Ministerie
van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie en sinds 1 juni 2013
voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Banken. Zijn
voorganger Aalt Dijkhuizen was tien
jaar voorzitter van de jury van de
Ondernemersprijs.

Stichting Ondernemersprijs Horst
aan de Maas, de selectiecommissie
en de beide andere juryleden, Jan
Vercoulen en Jan Zuidam, zijn blij
Chris Buijink in hun gelederen te
mogen verwelkomen.
“Met de toezegging van deze
topfunctionaris om voorzitter van de
jury Ondernemersprijs Horst aan de

Maas te willen zijn, wordt het belang
van deze prestigieuze prijs nogmaals
onderstreept. Wij zijn er trots op”,
aldus Johan Janssen, voorzitter van
de stichting.
De uitreiking van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas
vindt dit jaar plaats op 20 november
in de Mèrthal in Horst.

Seks on the beach!
De vakantieperiode komt er weer aan en diverse jongeren gaan zonder
ouders op vakantie. Voor sommige ouders een reden om zich zorgen te
maken. Op welke leeftijd laat ik mijn zoon/dochter alleen op vakantie
gaan? Hoe bespreek ik de gevaren met mijn kind? Wat als mijn kind een
soa of zwangerschap oploopt/veroorzaakt?

Nieuwsgierigheid naar seks is normaal. Seksuele activiteiten, porno
kijken en masturberen is natuurlijk
gedrag wat op een bepaalde leeftijd
voorkomt. Mogelijk ben je als ouder
niet altijd blij met het gedrag van je
kind, maar het is belangrijk om dit
gedrag niet af te wijzen.
Ga in gesprek, geef rustig je mening,
bespreek de gevaren en zet je zoon/
dochter aan tot denken.

•

•

•
•

•

•
Tips
• Geef aan dat je zoon/dochter altijd
bij jou terecht kan met vragen en
problemen. Geef steun en geen
veroordeling. Blijf kalm en be-

•

spreek je zorgen. Praat er over op
een eerlijke en positieve manier.
Accepteer dat je kind er aan toe
is dat hij/zij experimenteert op
seksueel gebied.
Bespreek niet al je zorgen ineens,
maar verdeel het in enkele onderwerpen. Kom hier op terug als de
situatie zich voordoet.
Geef als ouder aan waarom je iets
vindt en mogelijk verbiedt.
Geef het goede voorbeeld en
doe normaal over seks, dan zal je
zoon/dochter er ook sneller met je
over praten.
Vraag vaker na hoe het feestje,
het festival of een andere activiteit
was. Als je iets wilt weten vraag
er gewoon naar. Niet ‘vissen’ naar
informatie. Ben eerlijk en duidelijk
in wat je bedoelt of wat je wilt
weten.
Maak samen regels, waar beide
partijen (ouder en jongere) zich in
kunnen vinden.
Bespreek dat iedereen zijn eigen
grenzen mag stellen en dat je je
niet moet laten dwingen zaken te

Esther Schreurs van kapsalon MooiHaar uit Horst is genomineerd voor de
Goldwell Color Zoom Challenge. Het is voor het vierde jaar op rij dat ze
genomineerd wordt in de categorie Global Partner Colorist.
De Goldwell Color Zoom Challenge
is een internationale wedstrijd binnen
de kappersbranche waarin haarstylisten
hun kleurexpertise kunnen demonstreren. De drie genomineerden per
categorie worden binnenkort beoordeeld door een internationale jury.
De deelnemers worden beoordeeld op

Ad vertorial

Bijna de helft van alle kennis over
seks halen de jongeren van internet
en social media. Op school komen de
technische zaken, voorbehoedsmiddelen en seksueel overdraagbare
aandoeningen (soa’s) aan bod.
De kant van gevoelens, beleving,
normen en waarden wordt meer
met ouders en vrienden/vriendinnen
besproken.

Vierde nominatie
voor Schreurs
interpretatie van de trendwereld, kleurtechniek en productgebruik, professionaliteit en esthetiek van de foto’s.
Eind juli wordt per categorie
bekendgemaakt wie van de genomineerden de eerste plaats heeft behaald
en mee mag doen aan de livewedstrijd
in Berlijn in oktober.

Zelfstandig Reisadviseur Van Het Jaar

Sandra Vestjens in
halve finale
Sandra Vestjens uit Horst, zelfstandig reisadviseur bij Holland
International Reisbureau at Home, is één van de twaalf semifinalisten die
meedingt naar de titel Beste Zelfstandig Reisadviseur van Nederland.

doen waar je later mogelijk spijt
van krijgt.
Voor vragen en informatie over de
seksuele gezondheid:
www.ggdlimburgnoord.nl
www.uwkindenseks.nl
www.sense.info

Petra Claessens,
Sociaal verpleegkundige
Jeugdgezondheidszorg
GGD Limburg Noord en consulente
Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

Sandra Vestjens laat weten erg
blij te zijn met haar positie in de halve
finale. “De rondes tot nu toe waren
behoorlijk pittig, maar het resultaat is
het meer dan waard.”
Voor de halve finale gaan de twaalf
kanshebbers in september op studiereis
naar Suriname, waar zij een video
verslag van de bestemming en het
productaanbod maken. Op 17 oktober
bepaalt een jury de zes finalisten aan
de hand van hun prestaties in de voor-

gaande rondes en de geproduceerde
videoverslagen.
Tijdens de finale op 27 oktober
houden de zes finalisten een presentatie en worden ze beoordeeld op hun
ingestuurde vragenlijsten, elevator
pitch en een interview over ondernemerschap. Een dag later wordt de
winnaar bekendgemaakt.
De verkiezing is een initiatief van
ZRA Platform voor zelfstandige reis
adviseurs.

Crazy Crasher in
Sevenum
De stormbaan Crazy Crasher komt per 1 september in Sevenum. Dat
bevestigt initiatiefnemer Kai Reijnen desgevraagd.
Op het moment van schrijven is
er 85.452 euro opgehaald en dus gaat
het plaatsen van de stormbaan zeker
door. Ondernemer Reijnen probeerde
door middel van crowdfunding de
benodigde financiële middelen voor
de baan, zoals die onder andere in
het programma Wipe Out te zien is,

bij elkaar te krijgen. “We zitten er
inderdaad overheen”, laat Reijnen
weten. Hij gaf zichzelf tot 2 juli de
tijd om 85.000 euro te verzamelen.
Reijnen wil de Crazy Crasher op de
locatie van Limburgs Uitje in Sevenum
plaatsen, op de plek die Turfhoeve
Outdoor genoemd wordt.

en zo 13
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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.

Bianca van Roy

Bianca van Roy (41) uit Horst zorgt in het dagelijks leven voor het
huishouden en haar tienerdochter Melissa. In haar vrije tijd zet ze zich graag
in voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Momenteel voert ze
actie voor Stichting Danique, een driejarig meisje uit Blerick met een
hersentumor. Deze week wordt Bianca 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.

Gerookte
zalm

gehad. “Voor de komst van Melissa
heb ik bijvoorbeeld bij Inter Chalet in
Horst gewerkt. Daarnaast heb ik veel in
de horeca bij verpleeghuizen gedaan.
Zo heb ik bij Beukenrode in Venray
gewerkt. Toen dit werd verbouwd,
heb ik de overstap naar Elzenhorst in
Horst gemaakt. Nu dit verpleeghuis
er niet meer is, werk ik niet meer. Ik
houd me nu vooral bezig met huishoudelijke taken en het moederschap”,
aldus Bianca.

Vrije tijd
In haar vrije tijd doet Bianca graag
leuke dingen rondom huis. “In het
verleden heb ik geregeld gedart. Nu
ga ik vaak nog kijken hoe mijn man
het ervan afbrengt bij zijn dartclub in
De Lange in Horst. Het hele gebeuren
eromheen is zo gezellig. En je hoeft
echt niet per se aan de alcohol. Ik vind
het leuk om mee te tellen. Het is een
spannende sport. Op tv volg ik het ook
geregeld”, vertelt Bianca enthousiast.
Naast het darten maakt ze ook
graag een uitstapje naar de kermis,
brengt ze een bezoekje aan de bios of
gaat ze een dagje winkelen. “Ook ga ik
twee keer in de week, op woensdagochtend en donderdagmiddag, naar de
inloop van Beej Mooren Naeve in Horst,
een project van hulpinstantie Rendiz.
Hier ga ik lekker op de koffie en klets
er gezellig met de mensen die er zijn”,
aldus Bianca. Ook zet de Horsterse zich
graag in voor mensen die wel wat hulp
kunnen gebruiken. Zo heeft ze korte tijd
vrijwilligerswerk bij de Twinkeling in
Horst verricht. “Dit viel me echter best
wel zwaar. Ik deed er niet alleen mezelf
tekort mee, maar ook de kinderen. Ze

gaan zich immers aan je hechten. Als ik
ergens voor ga, dan wil ik er ook echt
voor gaan”, vertelt Bianca.

‘Ze knokt er
zo hard voor’
Dit geldt ook voor haar betrokkenheid bij Stichting Danique. “Toen
Danique elf maanden oud was, werd
een tumor in haar hersenen ontdekt.
Na een lang en hoopvol gevecht bleek
er toch nog een tumor in haar kleine
hersenen te zitten, uitgezaaid naar drie
plaatsen. Er werd gestart met chemokuren. Onlangs hebben de ouders van
Danique te horen gekregen dat haar
lichaam hier teveel onder lijdt. Vandaar
dat ze een Ommaya-drain moet krijgen.
Dit kastje bovenop haar schedel zorgt
ervoor dat de chemo rechtstreeks in
haar hersenen komt. Dit betekent dus
weer een operatie”, verzucht Bianca.
“Alle hoop is gericht op een bestraling in Amerika. De reis is echter niet
goedkoop, vandaar dat de stichting
in het leven is geroepen. Elk bedrag
is welkom. Het geld moet er nu echt
komen”, stelt Bianca.

Gunfactor
“Ik vroeg me af wat ik zelf zou
kunnen betekenen. Hierop heb ik de
stichting benaderd en gevraagd om
collectebussen. In overleg met enkele
ondernemers in Horst zijn ze nu op
drie verschillende plekken geplaatst.
Danique heeft echt de gunfactor. Ze
knokt er zo hard voor. Het is een meid
van 3,5, maar op dit moment gaat ze
kruipend door de kamer. Zoiets raakt je
gewoon”, besluit Bianca.

Benodigdheden:
· 1 stuk zalm

Op 1 juli 2014 is er door het
Horster Horeca Collectief
een nieuwe groene horecamunt
in omloop gebracht met een
waarde van € 2,10

· 250 gram rookmot
· 2 oude bakken,
waarvan één met gaatjes
· 1 rol aluminiumfolie
· 1 bak voor ijsklontjes

Bereiding:
• pak de zalm en schep met de
achterkant van een mes de
schubben van de zalm af;
• fileer de zalm nu van de graat en
maak de zalm verder schoon;
• pak de bak met gaatjes en leg
daar de zalm met de huidkant
naar beneden op;
• pak nu de andere bak, doe daar
de rookmoot in en de bak met
gaatjes waar de zalm in zit;
• laat dit ongeveer 5 minuten
roken, afgedekt met aluminiumfolie;
• zet de bak dan in de bak met
ijsklontjes en laat dit een hele
nacht zo staan en koud worden;
• haal de volgende morgen de
zalm uit de bak en serveer deze
in plakjes, heerlijk bij het ontbijt.

Bianca vertelt samen met haar zus
in Arcen te zijn grootgebracht. Met haar
man Pascal is ze naar Horst verhuisd.
“We hebben samen één dochter,

PUZZEL

De deelnemende horecabedrijven zijn:
Café De Leste Geulde, café Babouche, Liesbeth`s grand café,
café De Lange, Blok 10, café Het Centrum, Passi, café D`n Tap, café Cox,
café De Beurs, café The Shuffle, café De Buun en cafetaria `t Hukske.
Sponsoren: Heineken, Brand, Lenssen en Rima

DINGEN
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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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Eet u smakelijk!

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

De oude paarsblauwe munt
is nog geldig tot 1-10-2014

Sudoku
8

Randy

Melissa, van 12 jaar. Na de zomervakantie zal ze naar het Citaverde College
in Horst gaan”, zegt Bianca trots. Ze
geeft aan meerdere baantjes te hebben
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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speklapjes v/h scharrelvarken
ook gemarineerd
100 gram € 1,15
salsaburgers

100 gram

€ 1,15

pampaschijven

100 gram

€ 1,25

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

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
03 juli 2014

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Informatieavond Equestrian Raadsvergadering
8 juli 2014
Center de Peelbergen
Bouw paardensportcentrum start na de bouwvak

Op dinsdag 15 juli houdt de gemeente een openbare informatieavond over het Equestrian
Center de Peelbergen in Kronenberg. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Belangstellenden
zijn van harte welkom in gemeenschapshuis De Torrekoel, Meerweg 11 in Kronenberg.
Na de bouwvak start in het gebied Park de
Peelbergen de bouw van een nieuw paardensportcentrum: het Equestrian Center de
Peelbergen. Wilt u weten hoe het Equestrian
Center eruit gaat zien?

Komt u dan naar de informatieavond. De gemeente licht ook toe welke mogelijkheden er zijn
voor de verdere ontwikkeling van het gebied.
Daarnaast krijgt u informatie over de vergunningprocedure en de planning.

Extra avondopenstelling
Burgerzaken

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

Wegenonderhoud 2014
Vanaf 7 juli tot begin september wordt groot onderhoud gepleegd aan een groot aantal wegen
in de dorpen en het buitengebied van America, Horst, Griendtsveen, Grubbenvorst, Melderslo,
Kronenberg, Sevenum. Omleidingen worden ter plaatse aangegeven.
Er wordt alles aan gedaan om het ongemak tot
een minimum te beperken, maar het is onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van dit onderhoud
enige overlast ontstaat. Wij vragen hiervoor uw
begrip.
Door onvoorziene omstandigheden zoals
het weer, kan de start en duur van uitvoering
wijzigen. De woningen/bedrijven blijven zoveel
mogelijk bereikbaar.

Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de R. Kersten
van team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer
077 – 477 97 77.
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
opzichter van de gemeente, de heer Th. van
Gend, bereikbaar op telefoonnummer
06 – 52 30 43 43.

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties
aan het werk: Meterikseweg

Lottum | 5 juli t/m 8 juli

Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier,
de heer R. Poels, tel: 077 – 477 97 70 of
06 – 51 85 28 91 of
email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Bestemmingsplan Herverkaveling
Schoolstraat 90, Horst
• Bestemmingsplan Dorperdijk 17, 19, 20
en 22, Sevenum

• Kadernota 2014 inclusief Eerste bijstelling
begroting 2014
U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. Tevens wordt de vergadering
live in video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van het
gemeentehuis, in de bibliotheek en op de website www.horstaandemaas.nl

10 juli: informatieavond
lanen in Griendtsveen
Griendtsveen heeft prachtige lanen met oude bomen. Uit onderzoek is gebleken dat de conditie
van de bomen in de afgelopen jaren slechter is geworden. Als we de lanenstructuur willen
behouden, is het nodig om die te ‘verjongen’. Wilt u hier meer over weten? Komt u dan naar
de informatieavond op 10 juli in gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over
de toestand van de bomen in Griendtsveen en
hun toekomst. Aansluitend gaan de aanwezigen
met elkaar in gesprek: hoe kan het verjongen
van de lanenstructuur het beste worden aan-

gepakt? Op het einde van de avond wil de gemeente een projectgroep vormen met inwoners
uit Griendtsveen, vakmensen en projectleiders
van de gemeente.

Afsluiting Meterikseweg - Venrayseweg
Van dinsdag 8 juli t/m zaterdag 19 juli worden werkzaamheden uitgevoerd op de route
Meterikseweg - Venrayseweg. Het wegvak tussen de rotonde Meterikseweg-Weltersweide en de
kruising Venrayseweg-Noordsingel is dan afgesloten voor alle verkeer.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit de aanleg
van zebrapaden rond rotondes. Daarnaast
vindt groot asfaltonderhoud plaats op de
Meterikseweg en Venrayseweg.
Bereikbaarheid
Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via borden. De woningen en bedrijven blijven zoveel
mogelijk bereikbaar.
Er wordt alles aan gedaan om het ongemak
tot een minimum te beperken. Het is echter
onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden enige overlast ontstaat.
Wij vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen
met Emiel Wiering via het centrale nummer
077 – 477 97 77.

Woningbouwplan ten oosten van de kern Meterik

Plan Meterik te Meterik
Aan de rand van Meterik wordt een woonwijk gerealiseerd met diverse typen woningen. Er is
hier plaats voor o.a. rijwoningen, tweekappers, patiowoningen en vrij kavels. De koopwoningen
worden door Janssen de Jong Projectontwikkeling gerealiseerd. De gemeente verkoopt de
vrije kavels.
Voor meer informatie, kijk op

www.horstaandemaas.nl
KERMISKORTINGSBONNEN?
KIJK OP WWW.KERMISKORTING.NL

Bij de aankoop van deze kavels en woningen
kunt u in aanmerking komen voor de stimuleringsmaatregelen.

gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst, en is
tevens te bereiken via 077- 260 00 00 of info@
startpuntwonen.nl of www.horstaandemaas.nu.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is

http://www.horstaandemaas.nl/Inwoners/
Wonen_en_leefomgeving/Woningbouwplannen/
Meterik_Plan_Meterik

America | 6 juli t/m 9 juli

15

Plaatsing
digitale informatieborden

Vrijdag 4 juli worden op vier plaatsen binnen de gemeente digitale informatieborden geplaatst.
De borden sluiten aan bij het streven van de gemeente om dienstverlening zoveel mogelijk
digitaal te laten verlopen.
Waar komen de digitale borden?
De borden komen op de volgende locaties:
• Horst, Lindweg thv Venrayseweg
• Horst, Stationsstraat thv rotonde
Poels meubelen
• Sevenum, Horsterweg thv Fixet
• Grubbenvorst: Californischeweg
(vlak voor spoor)

Voor meer informatie, kijk op

www.horstaandemaas.nl
KERMISKORTINGSBONNEN?
KIJK OP WWW.KERMISKORTING.NL

Gegevens begraafplaats
Grubbenvorst online

Wie kan er gebruik maken van de digitale
borden?
Doel is gemeentelijke informatie en evenementen op een snelle en moderne manier bekend te
maken. Een doel is ook om mensen over meer
evenementen te informeren dan door middel
van de huidige ‘planken’ borden het geval is
zodat de evenementen en activiteiten in Horst
aan de Maas beter bezocht gaan worden.
Het zijn geen borden die alleen door de
gemeente gebruikt worden. Een grote rol is
weggelegd voor verenigingen en instellingen in
deze gemeente. Zij kunnen hier kosteloos hun
openbaar toegankelijke activiteiten en evenementen op plaatsen.

Dit kan heel eenvoudig door het invullen van
een formulier op de website. De informatie
wordt dan opgenomen op de evenementenkalender op de gemeentelijke website en komt
tevens op de digitale informatieborden.
De huidige ‘planken’ evenementenborden
Met het nieuwe digitale systeem kunnen meer
evenementen worden gecommuniceerd, op een
kwalitatief hoogwaardige, moderne en flexibele
wijze. Op dit moment lopen we steeds vaker
tegen de maximale capaciteit van de ‘planken’
borden aan. Hiermee wordt ingespeeld op de
trend dat zoveel mogelijk digitaal kan en mensen dit ook verwachten.
Op dit moment zijn wij aan het kijken hoe wij
omgaan met de huidige ‘planken’ borden. Het
ligt voor de hand dat op plekken waar een
digitaal bord op (bijna) dezelfde plek komt als
een reeds bestand “planken” bord, het “planken”
bord verdwijnt. Het beheer en de uitvoering
van de resterende “planken” borden wordt ook
anders geregeld. Op dit moment zijn wij nog aan
het kijken op welke manier dit geregeld wordt.

Informatie over graven en overledenen van de begraafplaats in Grubbenvorst, is sinds 1 juli
2014 online beschikbaar. Via begraafplaatsenonline.nl is deze informatie gemakkelijk te vinden.
De gemeente Horst aan de Maas heeft een eigen pagina binnen begraafplaatsonline. Hierop
staat alle informatie over graven en urnen op de begraafplaats Grubbenvorst.
Behalve geboorte- en overlijdensdata vindt
u ook informatie over de termijn wanneer het
grafrecht eindigt. Hier vindt u ook de contactgegevens en informatie over de openingstijden
van de begraafplaats. Nabestaanden ontvangen een jaar voordat het grafrecht eindigt een
bericht van de gemeente Horst aan de Maas
over de mogelijkheden voor verlenging van het
grafrecht.
De informatie op deze website gaat over
overleden personen. Deze gegevens zijn geen

persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Informatie
over nabestaanden valt wél onder de Wbp.
Deze gegevens treft u dan ook niet aan op de
website.
Beschikt u niet over internet en heeft u vragen over de begraafplaats in Grubbenvorst?
Neemt dan contact met de beheerder van de
begraafplaats in Grubbenvorst op via
077 - 477 97 77.

Bekendmakingen

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

Natuurlijk zijn er ook overdag verschillende
sportactiviteiten!

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Nieuwe Peeldijk 23

Lottum
Kraaienhoflaan 3

Sevenum
Pastoor Vullinghsplein

Horst
Gebr. van Doornelaan 30 t/m 52
Westerholtstraat ongenummerd
Tienrayseweg ongenummerd
Lollebeek
Herstraat 34
Afhangweg

Melderslo
Swolgensedijk 9
Konijnenweg 12

Swolgen
Perceel B3809

Meterik
Dr. Droessenweg 2

Tienray
Kloosterstraat 17
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Hoe is het woningaanbod in jouw dorp?

‘Er zijn te weinig betaalbare
woningen’

Ruim een kwart van de inwoners van Horst aan de Maas is niet tevreden met het woningaanbod
in haar woonplaats. Dit geldt voornamelijk voor kleinere kernen als Melderslo, Broekhuizen en
Hegelsom. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
huuraanbod is aan de magere kant.
Wie in Horst op zoek is naar een
Grond kopen om een huis te bouwen
huurwoning moet er op rekenen dat
is veel te duur.
hij minstens
“Woningen zijn veel te duur” Koophuizen zijn
drie jaar op een
er voldoende,
wachtlijst staat.
“De Horster burger
maar de prijzen
Voor woningmaakt geen kans”
worden te hoog
zoekenden in de
gehouden door
andere dorpen
“Er is onvoldoende aanbod”
de hoge grondwordt het zelfs
prijzen”, vindt iemand. Velen vinden
nog problematischer. Het aantal huurdat de woningen in onze gemeente
woningen is daar beperkt waardoor
sowieso te duur zijn, voor zowel
er vaak veel gegadigden zijn voor een
starters als ouderen. “Er staan veel te
woning. Het is overigens niet alleen
veel huizen veel te lang te koop. Het
het aanbod aan huurwoningen waar
aanbod is dus zeer groot waardoor
mensen zich zorgen om maken. “Het

Geen
idee
25%

mijns inziens
wonen in deze
regio een
negatief imago
krijgt. Weinig
werk, crisis, als
vanouds trekken
mensen naar de
steden. Daarom noem
ik het huidige aanbod
zwaar onvoldoende”, laat een
ander weten.
Sommige inwoners vinden dat het
woningaanbod niet altijd eerlijk wordt
verdeeld. “In elke woning die vrij komt,

komen tegenwoordig
Polen. Zeer slecht. In
Meterik wonen zo
langzamerhand
meer Polen dan
Nederlandse
gezinnen”,
zegt een van
de mensen
die gereageerd
heeft. Door
het tekort aan
betaalbare woningen
trekken veel jongeren
weg. Het realiseren van meer
huurwoningen en het versoepelen van
de regels bij startersleningen zou dit
tegen kunnen gaan, vindt het merendeel van Horst aan de Maas. Ook meer

Weet
niet 1%

Onvoldoende
27%

Goed
47%

voorzieningen, zoals een bioscoop, en
het creëren van meer banen zou dit
tegen kunnen gaan. Maar misschien
zouden we dit eerst aan de jongeren
zelf moeten voorleggen, denkt iemand:
“Laat jongeren bij wijze van pilot van
een huidige kern in Horst aan de Maas
een aantrekkelijk dorp maken waar
ze graag wonen. Een denkbeeldig
dorp waar het goed leven, wonen en
werken is. De jongeren hebben ideeën
genoeg maar dan moet men wel
luisteren.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Ingezonden brief

Walk of Fame

Een nieuwe traditie wordt gegrondvest
Een walk of fame is een hoogst noodzakelijke en volstrekt logische
aanvulling op onze gebrekkige en afnemende aandacht voor de verdienstelijke inwoner van Horst aan de Maas. Voor het eerst in onze regio maakt
de gewone man of vrouw nu ook kans op altijddurende erkenning.
Traditioneel krijgt de ‘vereeuwiging’ van inwoners van onze
gemeente slechts sporadisch zijn
beslag op straatnaamborden. Het
beitelen van een naam in de voet van
een standbeeld is een zeldzaamheid.
De naamvermelding op grafkruizen
vertoont een dalende tendens: de

nabestaanden zijn steeds minder bereid
om te betalen voor de instandhouding
van graven. Gemeentegenoten leven
voort in historische beschouwingen
door leden van een heemkundevereniging. Maar hoeveel mensen lezen dit?
Voor het ‘in het zonnetje zetten’
van waardevolle burgers beschikt onze

burgemeester over beperkte mogelijkheden: het onverwachte lintje en
obligate foto met burgervader. Elke
vereniging kent een handvol ereleden,
bedrijven roemen hoogstens tweemaal per jaar de inzet en prestaties
van een jubilerende werknemer,
een handvol mensen gaat naar de
Dodenherdenking, steeds minder
inwoners laten een mis lezen voor hun
dierbare overledenen. Kortom: het
aantal inwoners dat voor de eeuwigheid wordt bewaard, is tanende. Daar

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

25
jaar

helpen geen halve maatregelen.
De walk of fame rekent radicaal
en passend af met deze teneur
van verminderde aandacht voor
de burger met bovengemiddelde
gemeenschapszin. Stelt bovendien
scherp paal en perk aan hen die
denken hun goede werk in stilte en
anonimiteit te kunnen verrichten.
Straks liggen ook zij ter verlevendiging
van het centrum, desnoods tegen wil
en dank, met de neus vooraan. In het
belang van de gemeenschap natuurlijk.

Iedereen profiteert van deze
moderne tegeladoratie. Daar is
geen discussie over mogelijk: daar
staan de objectieve criteria voor
tegeltoekenning garant voor. Ik ga
ervan uit dat de tegels van duurzaam
materiaal worden gemaakt. De
eeuwige roem lonkt. De walk of fame
brengt dat ideaal binnen bereik. Niks
mis met smaakvolle en realistische
ambities.
Jan Duijf,
Kloosterstraat, Horst
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Bespreking Poll week 25

Ik wil ook inspraak hebben in straatnamen
Ruim de helft van het aantal stemmers, 53 procent, wil graag
meebeslissen over de straatnamen in nieuwe woonwijken. Zij vragen
zich af waarom burgers geen inspraak hebben in straatnamen.
De straatnamencommissie, die enkele jaren geleden werd opgeheven, nieuw
leven in te blazen, is dan misschien nog niet zo’n gek idee. Het komt namelijk
niet vaak voor dat de gemeente iets doet met suggesties van bewoners
als het gaat om straatnamen.

De rest van de stemmers, 47 procent, vindt dat plaatselijke
heemkundeverenigingen dit prima kunnen afhandelen. 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. Logisch dus
dat de gemeente daar dan als eerste aanklopt wanneer een nieuwe wijk van
straatnamen moet worden voorzien.

Beroemd
Horst is meest logische plek voor korfbalclub Oxalis
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De korfbalverenigingen van America, Horst, Meterik en Hegelsom zijn
gefuseerd tot één club, SV Oxalis. Hun nieuwe thuisbasis is een speelveld
bij RKsv Wittenhorst, ondanks dat eerder werd gekozen voor sportpark
Wienus in Hegelsom. Het College van B&W heeft onlangs op basis van
het gemeentelijke accommodatiebeleid toch besloten om sportpark
Ter Horst als nieuwe locatie aan te wijzen voor sportvereniging Oxalis.
Logisch, daar is nog genoeg ruimte beschikbaar voor de korfbalclub
en bovendien hoeft niets worden aangepast. Dit in tegenstelling tot
Hegelsom, waar ongeveer 50.000 euro geïnvesteerd zou moeten

worden voor de renovatie van sportvelden, de verlichting en bouw van
kleedlokalen.
Aan de andere kant ligt het sportpark in Hegelsom veel centraler.
Leden uit America moeten nu veel verder fietsen om te kunnen gaan
trainen. De vraag is of bijvoorbeeld ouders van korfballertjes daar wel
zo mee blij mee zijn. Alles moet ook maar naar Horst toe, waardoor
accommodaties in de kerkdorpen het steeds moeilijker krijgen.
Horst is de meest logische plek voor de speelvelden van korfbalclub
Oxalis. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 26)
> De Muzikantine is overbodig in Horst aan de Maas > eens 41% oneens 59%

Cursus
programma
seizoen 2014 – 2015

Computergebruik

Beginnerscursus computeren
incl. e-mail en internet; Excel; iPad.
Digitale fotobewerking/
fotopresentatie.

Creatief

Vernieuwde technische
groothandel nu volledig ingericht!
ACB heeft het afgelopen
jaar veel energie gestoken
in de vernieuwde inrichting
van de technische groothandel,
die inmiddels al ruim 20 jaar bestaat.

Beeldhouwen; bloemschikken;
houtsnijden; kaarten maken;
keramiek; kralen maken van
Fimo klei; omgaan met uw camera;
powertex; samen kunst delen;
schilderen en portrettekenen.

Sport en Spel
Bridge voor beginners en voor
gevorderden; wedstrijdbridge;
voetvolleybal; badminton.

U kunt bij ons terecht voor:
Aandrijftechniek
Pneumatiek
Hydrauliek
Snijring- en perskoppelingen, hydrauliekslangen,
reparatie van slangen op locatie, cilinders, aggregaten,
motoren, pompen, ventielen, filters, olie

Talen
Engels; Frans; Italiaans; Spaans.

Overig
Genealogie;
stoelyoga (= nieuwe cursus).

ACB Solutions
Stationsstraat 125, 5963 AA Horst
Telefoon: 077 - 398 44 16
Email: info@acb-solutions.nl

Voor inlichtingen:

www.hobbygilde.nl
tel. 077 398 89 15

(tussen 17.00 en 19.00 uur)

www.acb-solutions.nl

Elektro
Water
Smeermiddelen en lijmen
Bevestigingsmaterialen
Veiligheidsartikelen
Gereedschappen en toebehoren

The Walk of Fame: langs de
Hollywood Boulevard in Los
Angeles in het grote Amerika
glimmen de sterren uit de
entertainmentindustrie je
tegemoet. Het Centrum
Management Horst ziet er wel
iets in. Ook de sterren uit Horst
aan de Maas krijgen nu de
kans om te schitteren op een
lokale Walk of Fame.
Toen ik twee zomers geleden
in Los Angeles neerstreek, liep ik
in polonaise met honderden
andere toeristen over de walk of
fame op zoek naar mijn helden
van het witte doek. In het
centrum van de glitter en
glamour – zeg maar, wat het
Lambertusplein voor Horst is –
lagen sterren met de namen van
de allergrootsten der aarde in de
filmindustrie: Steven Spielberg,
Johnny Depp, Marilyn Monroe.
Zij worden geëerd om hun
roemruchte carrières in de
entertainmentindustrie.
Maar de walk of fame is
lang. Wie aan het einde van de
Hollywood Boulevard komt – zo
ongeveer waar het Patronaat
overgaat in de parkeerplaats –
ziet versleten en verwaarloosde
tegels van allang gedoofde
sterren. Inmiddels liggen er
meer dan 2.500 grote zwarte
tegels met roze sterren voor
beroemdheden. Wie een beetje
goed zoekt vindt zelfs al gauw
tegels opgedragen aan Donald
Duck of de weledele Kermit the
Frog.
De grote vraag die dit
oproept: verliezen oorkondes,
lintjes en prijzen niet hun
waarde als er héél veel van zijn?
Ben je nog bijzonder als je een
van de 2.500 op een of andere
manier gedecoreerden bent?
En wanneer de criteria zelfs
tekenfilmeenden of stoffen
kikkers toelaten, hoe serieus
moet je de uitreiking dan nog
nemen?
Om de parallel maar weer
even te trekken: wie blijkt straks
de Donald Duck van Horst aan de
Maas? En wie krijgt de dubieuze
eer om de laatste tegel aan de
rand van de stoep te zijn,
zo waar velen net overheen
parkeren? Ik waardeer het zeer
als mensen met ideeën komen
om iets nieuws te doen, maar
laten we het in dit geval maar
gewoon bij de good ol’ lintjes
houden.
What Else?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

18

politiek

03
07

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.

CDA: gewoon samen doen
“CDA steunt initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties om
invulling te geven aan de eigen leefomgeving.” Dit is één van de ambities
die zijn opgenomen in het coalitieakkoord 2014-2018. Daarmee zetten we
de lijn die vier jaar geleden is ingezet, voort. Wat bedoelen we daarmee?
In 2011 is de visie leefbaarheid
en zelfredzaamheid door de raad
vastgesteld. Uitgangspunt is dat
sociale vitaliteit van doorslaggevende
betekenis is voor de leefbaarheid.
Sociale vitaliteit, een begrip waarvoor
geldt: ‘je weet wel wat het is, totdat
je het probeert uit te leggen.’ Het wil
zeggen dat bewoners bijdragen aan

hun omgeving, waardoor waardevolle
zaken tot stand komen dankzij vrijwillig
handelen.
En dat onze bewoners, verenigingen en instellingen steeds meer
bijdragen wordt duidelijk in een aantal
initiatieven die wij als CDA ondersteunen en waar de gemeente of andere
instellingen ondersteuning bieden.

Denk daarbij aan het MFC in Melderslo,
het 10-puntenplan in de Norbertuswijk,
werkgroep Hegga Metamorfosa in
Hegelsom, het Noaberzorgpunt in
Meerlo, dagbesteding Kom Erbij in
Grubbenvorst, Brede Maatschappelijke
Voorziening Kronenberg en vele
andere. Initiatieven van onderop, waar
bewoners, met instellingen die een
maatschappelijke functie vervullen, de
handen in elkaar slaan om iets moois
tot stand te brengen.
Veelal zijn deze initiatieven ontstaan uit ideeën vanuit de inwoners

die gebundeld zijn in dorpsontwikkelingsvisies. Twee voorbeelden die
hier vanuit verder zijn ontwikkeld zijn
werkgroep Hegga Metamorfosa die de
openbare ruimte in het dorp in de periode 2014-2024 wil verfraaien. In deze
periode moet Hegelsom meer karakter
krijgen, met meer sociale cohesie en
met meer ondernemendheid, door,
voor en met de inwoners van het
dorp. 10-puntenplan Norbertuswijk die
initiatieven neemt om onder andere
een ontmoetingsplek te realiseren voor
de bewoners, een kook- en eetpunt te

realiseren, enzovoorts.
Initiatieven die wij van harte
toejuichen. Dat is participeren en
gebruikmaken van de kracht van de
samenleving. Want die samenleving
maken we zelf. Inzetten op participatie, waarbij we burgers, organisaties
en bedrijven uitdagen om zelf invulling te geven aan hun eigen leefomgeving, daarbij ondersteund, waar dat
mogelijk is door de gemeente. Dus:
gewoon samen doen.
Annemie Craenmehr-Hesen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

College, lap je eigen regels niet aan de laars
Het voorgaande College van B&W had het voornemen om meer
vrijliggende fietspaden aan te leggen. Een prima voornemen. In het
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) was dit ook aangegeven. Doel was een
toeristvriendelijke gemeente te zijn en de veiligheid van de fietsers te
dienen. Prima.
Ook waren in dit plan voorwaarden beschreven waar de raad zijn
goedkeuring aan had gegeven. D66
was en is een groot voorstander van
maatregelen die de veiligheid voor
de fietser en voetganger bevorderen.
Vlak voor de vorige verkiezingen werd

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

begonnen met een deel van het fietspad Melderslo-Broekhuizen. Het verkiezingsfietspad zullen we maar zeggen.
Ondanks dat het maar een stukje was
door slechte planning, waren we blij
dat er een begin werd gemaakt. Het
fietsverkeer neemt toe, er komen

steeds meer elektrische fietsen. Om te
zorgen dat er op de fietspaden tussen
fietsers onderling geen ongevallen
gebeuren, zijn breedtematen afgesproken waaraan de nieuwe fietspaden
moeten voldoen. Keurig vastgelegd in
het GVVP van onze gemeente.
Maar een afspraak wil kennelijk
niet zeggen dat we ons er aan moeten
houden. In het plan staat dat nieuwe
fietspaden met tweerichtingsverkeer
buiten de bebouwde kom 3,5 meter
breed moeten zijn (kwalitatief goed

fietsnetwerk). Het nieuwe pad (deels
vlak voor en deels na de verkiezingen
aangelegd, maar ruim na het vaststellen van het GVVP) varieert in breedte
van 2,65 tot 2,80 meter. Een heel stuk
smaller dus dan was afgesproken. Een
terugmelding hiervan aan de raad heeft
ook niet plaatsgevonden en dat is op
zijn minst niet netjes. Gezien de ruimte
die beschikbaar is, had het fietspad op
de meeste plekken veel breder kunnen
zijn. D66 is van mening dat we echt
‘voor nul’ ongevallen moeten gaan

Breast Care Ria
Oude
borstprothesen
videOtapes Specialiste
en aangepaste lingerie
Op dvd 4,95
Service aan huis
vraag naar de voorwaarden

E1

en dat we de verkeersvoorzieningen
moeten aanleggen zoals afgesproken.
Kan dat om zwaarwegende redenen
niet, dan behoort het college de raad
te informeren. Wij zullen het college
scherp houden en corrigeren waar
nodig.
Wilt u hierover of over andere
politieke zaken met ons spreken, dan
kan dat elke eerste zaterdag van de
maand in de bibliotheek in Horst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Praktijk Keuten
Kleuren Therapie

is mogelijk

Onderwerpen o.a. wat doet voeding met mijn lichaam
en met mijn afweersysteem?

kies voor couNselliNg!

SEMH gecertificeerd

Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
De Wieënhof 9 Venray

Eerste maandag van de maand inloopavond v.a. 19.00 uur

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Nard Keuten • Horsterweg 16c • 5872 CD Broekhuizen
nardkeuten@gmail.com • 06 24244580

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

Bij aankoop
van € 20,00
een oleander
kuipplant*

Groot assortiment

wintergroente en preiplanten

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

St. Jansstraat is
weer normaal
bereikbaar!

www.bekro.nl

n

GRATIS!
Nieuw!
groot assortiment
perkplanten

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

2 groot en overdekt, groenteplanten
selectie voor de particuliere tuin
ha

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
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Afscheid van sportpark
Bergsbos
De leerlingen van basisschool Megelsheim uit Meerlo konden nog één keer hun energie kwijt op de sportvelden
van sportpark Bergsbos. Het sportpark sluit per 1 juli. De voetbalvereniging gaat voortaan spelen op het nieuwe
sportpark De Meulebèèk in Wanssum.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Limburgs Verenigingskampioen

Ruiterfeest
Wittenhorst
Ruiterclub Wittenhorst houdt in het weekend van 5 en 6 juli het
jaarlijkse ruiterfeest. Dit vindt plaats op het ruiterterrein aan de Kasteelse
Bossen te Horst.
Zaterdag 5 juli wordt er in
teamverband gestreden om de titel
Limburgs Verenigingskampioen 2014.
Daarnaast zijn er op deze dag de
Rabo Regionale selectiedagen voor
Z- en ZZ-combinaties. Deze wedstrijden worden voor pony’s en paarden
georganiseerd.
Op zondag 6 juli wordt
er dressuur, springen en
afdelingsdressuur verreden. Verder

is er een kür op muziek, wordt er
voor het eerst een spannende Derby
gereden en is er een show van de
KWPN goedgekeurde hengst Cupido
van familie Van Stiphout uit Horst.
Voor de jongste bezoekers is er onder
meer een kleurplatenwedstrijd en de
mogelijkheid om zelf pony te rijden.
Ook is er een strodorp. De wedstrijden
beginnen op beide dagen om
10.00 uur.

Menwedstrijd

Passie voor
Paard & Pony
Stichting Ruiterbelangen Sevenum, het Welsh-stamboek en Fjovrili
organiseren het evenement Passie voor Paard & Pony voor het eerst op
zaterdag 12 juli. De locatie voor dit evenement is manege D’n Umswing
in Kronenberg.

Het was voor het laatst druk in kantine Bergsbos
Voordat bij Bergsbos voorgoed de
deuren sluiten, nemen de inwoners
van Meerlo nog één keer afscheid van
het sportpark met een weekend vol
activiteiten. Dit werd vrijdag 27 juni
afgetrapt door de basisschoolleerlingen,
die een warme sport- en spellenmiddag beleefden.
Paul Peters: “Hier hebben toch
altijd veel mensen gelopen, er waren
sport- en speldagen van de basisschool

en de ijsbaan kwam hier jaarlijks. En al
die kinderen die hier nu lachend bezig
zijn, dat doet goed. We zijn blij dat het
sportpark in Wanssum er is gekomen.
Dat is een goede plek voor United.” Vijf
jaar lang moest de voetbalvereniging
pendelen tussen Meerlo en Wanssum.
“Dat versnipperde de vereniging. We
hebben nu een mooie plek.”
Zaterdag was nog een laatste
voetbaltoernooi en een wandel- en

fietstocht en daarna viel letterlijk het
doek voor sportpark Bergsbos: het bord
op het terrein met een grote klok werd
bedekt met een laken.
Vanaf 1 juli is het gebied in handen
van de gemeente. Wat er dan precies
gaat gebeuren, is nog onduidelijk. De
gemeente onderzoekt de opties, maar
mogelijk wordt het gebied gebruikt als
ruilgrond in verband met de ontwikkelingen in de Oude Maasarm.

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

Naast een Welsh-keuring,
wedstrijden om de Divoza-cup en
wedstrijden van Fjovrili, krijgt de
breedtesport ook volop ruimte. Zo
is er oefenspringen voor paarden.
Aan dit oefenspringen kunnen ook
recreanten meedoen. Dat geldt ook
voor dressuurrubrieken. Ook veteranen kunnen deelnemen en bij voldoende deelname wordt een aparte
rubriek voor veteranen georganiseerd.
Naast de oefenrubrieken voor
paarden zijn er zowel bij het springen
als de dressuur oefenrubrieken voor
pony’s. Elke ponyruiter kan hier
aan meedoen. Voor de allerkleinste

ponyruiters worden Bixiewestrijden in
zowel springen als dressuur georganiseerd.
Volgens de organisatie is het
voor het eerst in Sevenum dat er ook
een menwedstrijd wordt georganiseerd, ook dat gaat plaatsvinden
tijdens Passie voor Paard & Pony.
Voor enkelspannen en tweespannen
wordt een vaardigheidswedstrijd en
een speel-uw-spel georganiseerd. En
ook hier komen ook pony’s aan de
start. Om de wedstrijd voor zo veel
mogelijk menners toegankelijk te
maken, worden ook bij het mennen
recreanten toegelaten.

Een bril én lenzen?
Dat kan!
Met de lenzen van tegenwoordig is ’t mogelijk
om af te wisselen tussen je bril en je lenzen.

Wandel4daagse Sevenum
Het Jongerengilde Sevenum organiseerde van donderdag 26 tot en met zondag 29 juni de zevende
editie van de Sevenumse Wandel4daagse. Ruim 450 jongeren konden vijf of tien kilometer wandelen.
De wandelaars liepen vier dagen in de omgeving van Sevenum. De intocht op zondag werd vanwege de
regenachtige weersomstandigheden afgeblazen. “De wandelaars zouden vanaf de speeltuin om precies
14.30 uur vertrekken voor het defilé. De wandelaars zouden dan te lang in de regen moeten staan tot
iedereen aanwezig was en dat was voor ons als organisatie onverantwoord”, stelt het Jongerengilde. Toch
kregen alle deelnemers een officiële medaille als herinnering uit handen van wethouder Bob Vostermans, in
de Blokhut van het Jongerengilde. Een groep van basisschool De Kroevert uit Kronenberg won de prijs voor
leukst verklede groep.

Dankzij de nieuwste materialen voor zachte
maand- en daglenzen kun je bij ’t sporten,
uitgaan, vakanties etc. zelf bepalen wat je
draagt. Als je geen zin hebt om je lenzen te
dragen, zet je gewoon je leuke bril op.
En wat ook nog handig is, je kunt elk model
zonnebril bij je lenzen dragen!
Lijkt deze combinatie jou ideaal?
Ga dan naar onze website en maak (online) een
afspraak op www.kruytzeroptiek.nl of neem contact
met ons op via (077) 398 26 61. De mogelijkheden
om tot een juiste keuze te komen, worden door
mij of door een van mijn collega’s samen met jou
besproken. Zowel voor de bril als voor de lenzen
zorgen wij voor het scherpste en meest
comfortabele zicht.

Margo Kruytzer
gediplomeerd optometrist
bij Kruytzer Optiek en Optometrie
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Vive la France
Leeds in Engeland vormt op zaterdag 5 juli het toneel voor de start van
de Tour de France van 2014. De komende drie weken fietst het peloton
via York en Cambridge naar Londen om daarna de oversteek te maken
naar Frankrijk. Miljoenen mensen zullen het fietsfestijn weer gaan volgen,
langs de kant of op tv. HALLO Horst aan de Maas heeft, om alvast in de
stemming te komen, al wat Frans is in Horst aan de Maas en omstreken
verzameld. Met de beste Franse wijnen komt la France wel heel snel
dichtbij. Wie zelf het fietsvirus te pakken heeft, kan bij de regionale
fietsspecialist terecht. Ook expertise over sportbrillen hoef je niet ver te
zoeken. En het hele jaar in Franse sferen rijden? In Venray kunnen ze je
helpen. Vive la France!

Etappeoverzicht Tour de France 2014
datum

start en finish

afstand

omschrijving

1

za 5 juli

Leeds (Eng) – Harrogate (Eng)

190 km.

vlak

2

zo 6 juli

York (Eng) – Sheffield (Eng)

201 km.

heuvelachtig

3

ma 7 juli

Cambridge (Eng)- Londen (Eng)

155 km.

vlak

4

di 8 juli

Le Touquet-Paris-Plage - Lille

163,5 km.

vlak

5

wo 9 juli

Ieper (Bel) - Arenberg/Porte du Hainaut

156 km.

kasseien

6

do 10 juli

Arras – Reims

194 km.

vlak

7

vr 11 juli

Epernay – Nancy

234,5 km.

vlak

8

za 12 juli

Tomblaine – Gérardmer/La Mauselaine

161 km.

aankomst bergop

9

zo 13 juli

Gérardmer – Mulhouse

170 km.

bergen

Mulhouse – La Planche des Belles Filles 161,5 km.

bergen

10 ma 14 juli
di 15 juli

Rustdag

vertrekplaats

11 wo 16 juli

Besançon – Oyonnax

187,5 km.

vlak

aankomstplaats

12 do 17 juli

Bourg-en-Braesse – Saint-Etienne

185,5 km.

vlak

13 vr 18 juli

Saint-Etienne – Chamrousse

197,5 km.

bergen

14 za 19 juli

Grenoble – Risoul

177 km.

bergen

15 zo 20 juli

Tallard – Nîmes

222 km.

vlak

individuele tijdrit
rustdag

ma 21 juli

Rustdag

16 di 22 juli

Carcassonne – Bagnères-de-Luchon

237,5 km.

bergen

17 wo 23 juli

Saint-Gaudens – Pla d’Adet

124,5 km.

bergen

18 do 24 juli

Pau – Hautacam

145,5 km.

bergen

19 vr 25 juli

Maubourguet – Bergerac

208,5 km.

vlak

20 za 26 juli

Bergerac – Périgueux

21 zo 27 juli

Evry – Parijs/Champs-Elysées

54 km.
137,5 km.

individuele tijdrit
vlak

De fietsdeskundige
Wij zijn dealer van Thompson, een merk
in het middensegment, en leveren
hiernaast ook andere merken race- en
MTB-fietsen. U kunt ook bij ons terecht
voor alle voorkomende onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden aan alle
merken race- en MTB-fietsen.
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Hillenweg 6 06-13931934
www.thijssenwielersport.nl
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De Nieuwe Citroën C1 en C4 Cactus nu in de showroom bij Van de Weem in Venray
Graag nodigen wij u uit om de nieuwe Citroën C4 Cactus te komen bezichtigen in onze
showroom. Ondanks het feit dat deze innovatieve Citroën pas in september officieel wordt
geïntroduceerd, staat de C4 Cactus nu al bij Van de Weem in de showroom. Een unieke
kans dus om kennis te maken met de C4 Cactus!

Naast de C4 Cactus staat vanaf heden ook de nieuwe Citroën C1 in onze showroom.
De nieuwe Citroën C1 is de perfecte stadsauto en een modernere versie van de bestseller
C1 waarvan er sinds de lancering in 2005 meer dan 760.000 zijn verkocht. De nieuwe
Citroën C1 biedt meer design, comfort en heeft aanzienlijk lagere kosten.

De nieuwe C4 Cactus is overduidelijk een echte Citroën. Technologische innovaties en
duidelijke keuzes op het gebied van het design, comfort en gebruiksgemak komen
expliciet naar voren. Het is een auto met een gewaagd uiterlijk en een interieur dat de
veiligheid en het welzijn van de inzittenden centraal stelt. Bovendien is de nieuwe Citroën
C4 Cactus verkrijgbaar met 14% bijtelling. De eigenzinnige C4 Cactus is al leverbaar vanaf
slechts € 15.990,-.

Keizersveld 95 Venray 047 858 94 44
www.vdweem.nl

Ook in 2014 de beste in wijnen

Schitterende
sportzonnebrillen

In 2013 deed onafhankelijk marktonderzoeksbureau Nielsen een tevredenheidsonderzoek naar
de wijnafdeling van supermarkten. PLUS kwam toen als supermarkt met de beste wijnafdeling
uit de bus. Ook dit jaar scoort de wijnafdeling van PLUS.
Het onderzoek vond ook dit jaar plaats onder ruim 1.300 kopers van wijn. De wijnafdelingen van
de tien grootste supermarktketens werden beoordeeld. De shoppers beoordeelden onder andere
het assortiment én de kwaliteit van wijnen, maar ook het zoekgemak en overzichtelijkheid van
de wijnafdeling. Op elf van de twaalf criteria scoorde PLUS het hoogst en werd hiermee Beste
wijnsupermarkt van Nederland 2014.

Swisseye sportzonnebrillen
bieden een optimale
bescherming tegen zon en
wind, hebben een prachtig
design, zijn licht in gewicht
én leverbaar, indien nodig,
in uw brilsterkte.

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

Patronaat 13C Horst 077-3961390
www.plushorst.nl
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Jeugd- en
nationale motorcross Reulsberg
De jeugdcrossers strijden zaterdag 5 juli in Horst voor het Nederlands
kampioenschap. Zondag 6 juli zijn de nationale wedstrijden. Deze wedstrijden worden door MCC De Streekrijders georganiseerd op hun circuit De
Reulsberg in Horst.

Denissen hoofdtrainer Sparta
Bart Denissen wordt de nieuwe hoofdtrainer van het eerste elftal van voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum.
Hoofdtrainer Ralf de Haas stapte volgens de vereniging plotseling over naar voetbalvereniging Roda JC uit Kerkrade.
Bart Denissen (30) uit Heijen
volgt De Haas op. De trainer
gaat volgens het bestuur van de
voetbalvereniging de ingeslagen

weg van Sparta ’18 een vervolg
geven. Afgelopen jaar trainde
Denissen het eerste dameselftal van
SV Venray. Zij handhaafden zich in

de hoofdklasse. Ook was hij trainer
en coach van de C1 van SV Venray.
Dat team speelt nu in de derde
divisie.

Junior-seniortoernooi
bij ’t Löbke
Maar liefst 31 koppels streden zondag 29 juni op de banen van tennisvereniging ’t Löbke uit Swolgen. De jongste kinderen van vijf jaar mochten ’s middags de banen betreden met de oudste jeugd van vijftien jaar.

Kimi Alards in actie
In de 50 cc-klasse komen Kimi
Alards en Roan van Vegchel aan de
start. Roan zal als jongste deelnemer
zijn in Oirschot behaalde tweede plaats
willen voorzetten. Zijn thuiscircuit
in Horst kan daarbij in zijn voordeel
werken.
In de 65 cc KW verschijnt Storm
Alards aan de start. Hij begon zijn eerste jaar in deze klasse moeizaam, maar
met extra training van MX-trainer Koen
Hoeijmakers hoopt hij weer een stap te
kunnen maken.
Bij de 65 cc GW staat Teun den
Mulder namens De Streekrijders aan de
start. Teun stond dit jaar al twee keer
op het podium, in Geldermalsen en in
Venlo. Nick van Loon start in de 85 cc
KW. Hij maakte dit jaar zijn overstap

van Kawasaki naar KTM. In de vrije
klasse laten diverse clubleden zien wat
echt zandrijden is.
Op zondag 6 juli worden de
nationale wedstrijd verreden. Hier
starten onder andere de klasse MX2
Junioren, met vijf leden van De
Streekrijders, de A-finale, waarin Bas
Haegens, Jimmy Peeters en Swen
Nijssen meerijden en de B-finale met
Ilse Hoeijmakers en Bert Alards. Ook de
MX2 Senioren, de MX Open Senioren,
de MX2 Nationalen en de Open
Interns starten. In die laatste neemt
baanrecordhouder Roy Hoeijmakers
deel met een 125 cc tweetakt machine.
Op beide dagen starten de trainingen om 09.00 uur en rond 11.00 uur
begint de eerste manche.

CHRIS’

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

De dag werd begonnen met een
mini- en driekwartveld. Het publiek
was in grote getalen komen kijken.
Aniek Kuijpers won bij de mini-mini’s.
Op het miniveld ging de overwinning
naar Victor en Rudy Peeters. Noah en
Sebastiaan van Bakel waren de baas op
het driekwartveld.

RECREATIE SERVICE

 Onderhoud

 Dorema voortenten

 Reparatie

 Caravan wegen

De Gats 6  5975 PZ Sevenum
T: 06 - 286 680 65
E: chrisverrijth@home.nl

De zachte ballen waren ook
voor de senioren een hels karwei,
tot groot vermaak van de jeugd. Zij
lieten die senioren hard werken en
de jongste gingen zelfs nog de strijd
aan tegen de papa’s, mama’s en
oma met een winnend resultaat. De
afsluiting met een balspel werd ook

gewonnen door de jeugd.
Op het driekwart/ groot veld
wonnen Thomas en Davy van
Vught. De gedeelde eerste plaats
op het groot veld wonnen het team
van Jella en Hans Custers en het
team van Milou Custers en Twan
Christians.

Te koop Op de Spekt 10
Broekhuizenvorst
Ooit al gedacht aan:

Nu ook
gasflessen
ruilen

✓ genieten in de tuin
op het Zuiden

✓ tuindeuren en terras
✓ mogelijkheid tot

levensloopbestendig

✓ werkkamer begane grond
✓ degelijk gebouwd

 Losse controles  Remmen testbank
 Keuringen

 Tent-reparaties

én top onderhouden!

✓ kijk eens op

www.coenabsil.nl

Open: wo. t/m za. 8.30 - 17.00 u. en op afspraak.

Voor alle merken caravans en vouwwagens

A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lieke Bodelier
15 jaar
Sevenum
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan een leuke vriend
heb, mijn opleiding heb afgerond en
een leuke baan heb. Ik weet nog niet
helemaal zeker wat ik wil gaan doen,
maar iets in de richting van schoonheidsspecialiste lijkt me leuk.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Vorig jaar ben ik met mijn oom en
tante mee op skivakantie geweest, dat
zou ik wel weer een superleuk cadeau
vinden. Het skiën was voor mij de eerste keer en ik vond het heel erg leuk.
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Dat was van mijn beste vriendin
Vera. Het ging over onze vakantie
samen. We gaan over twee weken
en we hebben er allebei heel veel
zin in. We weten nog niet zeker waar
we heen gaan, maar we gaan in

ieder geval met mijn ouders mee.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het wel fijn, omdat je iemand
heel snel en gemakkelijk kan bereiken.
Het is bijna gratis, dus je hoeft er ook
geen geld aan te verspillen. Ik zelf
gebruik het meest Whatsapp, maar
ik gebruik ook Instagram, Facebook,
Twitter en Snapchat.
Wat is uniek aan jou?
Ik krijg heel vaak opmerkingen over
mijn ogen. Ik heb heel veel verschillende kleuren in mijn ogen, die in
elkaar overlopen. Mijn moeder en zus
hebben dat ook. Mensen vinden het
speciaal, uniek en mooi.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is de helft van onze vriendinnengroep, die er dit jaar bij gekomen is.
Dat zijn meisjes die via onze eigen
vriendinnen erbij gekomen zijn en
we hebben elkaar dit jaar beter leren
kennen. We zijn volgens mij nu met
dertien of veertien meisjes. We zitten

HET CURSUSPROGRAMMA
2014/2015 IS UIT!
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aan
Lieke Bodelier

wel allemaal nog op het Dendron
College, maar we zitten niet in dezelfde
klas: sommigen doen vmbo, sommigen
havo en anderen doen vwo.
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
Ik denk toch wel tijdens een romantisch
diner of tijdens een wandeling met
zonsondergang. Ik vind wel dat de man
het dan moet vragen. Ik vind toch wel
dat de man een beetje initiatief moet
tonen voor de vrouw. Dan laat hij zien
dat hij heel veel van haar houdt.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Het duurt nog wel even voordat ik mijn
rijbewijs haal, maar ik zou later wel
een mooie auto zoals een Porsche of
een Mercedes willen hebben. Ze zien er
heel duur en als sportwagens uit. Dat
vind ik wel mooi.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik mijn vriendinnen mee op
vakantie naar Ibiza nemen. Ik zou ze
dan allemaal trakteren op drankjesof
zo. Ik vind Ibiza een keimooi eiland.

Ik ben er nog nooit geweest en
daarom zou ik er wel heen willen. Alle
beroemde mensen gaan er ook heen en
iedereen zegt dat het daar keimooi is.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij de komkommers in
Grubbenvorst. Daar werk ik elke zaterdagmorgen, maar ik werk daar nog niet
zo heel lang hoor, ik denk een maand,
twee maanden zoiets. Leuk werk kan ik
het niet noemen, maar het is ook geen
vervelend werk. Hiervoor heb ik al
twee andere baantjes gehad. Eerst heb
ik bij de rozen gewerkt en daarna heb
ik een bedrijf moeten schoonmaken.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Ik denk dat dit toch wel Kerstmis is.
Je bent gezellig met de familie en je
gaat gezellig uit eten. Je kan lekker bij
kletsen, over wat er allemaal in het jaar
is gebeurd en zo. Ik vind het gewoon
een gezellig feest omdat je allemaal
samen bent.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Dan ga ik toch het liefst in Eindhoven
of Maastricht shoppen, omdat het daar
best wel groot is. Dan ga ik samen met
mijn vriendinnen en maken we er een
gezellige middag van. Meestal gaan
we in de vakantie of in het weekend,
maar soms gaan we ook doordeweeks
tijdens een koopavond.
Zon of sneeuw?
De zon. Je wordt lekker bruin, het is
lekker warm en je krijgt er een zomergevoel van. Ik vind het gewoon leuk als
de zon schijnt, het geeft vrolijkheid.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben toch wel meer een avondmens.
’s Ochtends kom ik niet zo goed uit
mijn bed. ’s Avonds kan ik wel langer
opblijven en ik vind het leuk om naar
feestjes te gaan, dan word ik helemaal
niet snel moe.
Stad of dorp?
Ik denk toch gewoon een dorp. Vanwege
de gezelligheid, je kunt heel gemakkelijk een praatje maken op straat en zo.
In de stad loopt iedereen elkaar voorbij,
in een dorp is het gewoon gezelliger.
Misschien dat als ik later studeer dat ik
toch in de stad wil gaan wonen, maar
dat weet ik nu nog niet.

Na een heerlijke vakantiedag…

Bezoek onze website om het nieuwe aanbod te bekijken

Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
Ma, Di en Do. 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl Zie voor meer info www.vu-venray.nl

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

www.restauranthetmaasdal.nl

BUDGETBARBECUE!

4 soorten vlees, 4 soorten saus,
3 soorten salade, aardappelsalade,
huzarensalade, kruidenboter,
stokbrood, borden en bestek

10

p.p.
9m5
en
sa

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl

Mies
Column
Keuzestress
In een trein zijn meestal
weinig vrije plaatsen, vooral
tijdens de spits, waardoor ik
met ieder plekje blij ben.
Ook al moet ik moet struikelend en klunzig over mijn
reisgenoten, tassen en koffers
heen klimmen.
Maar afgelopen week, tijdens
mijn eerste week vakantie, had
ik de luxe om tijdens daluren te
reizen. Een lege trein bood me
tientallen vrije plekken en
opeens ging ik twijfelen. Hier.
O nee, toch daar, dan zit ik toch
gunstiger bij het raampje.
Of wacht, daar. Ben ik straks
eerder bij de uitgang. Na veel
getrut plofte ik toch ergens neer
en meteen had ik spijt. Schuin
voor me zag ik een leeg vierzittertje, met heerlijk veel ruimte
en een tafeltje. Tóch nog
verkeerd gekozen. Het deed me
meteen denken aan een lezing
van de Amerikaanse psycholoog
Barry Schwartz. Over de explosie
van keuzes en de ’maximalisatie’-maatschappij van 2014.
Volgens hem zou de enorme
keuzevrijheid die we op dit
moment als standaard zien,
resulteren in ontevredenheid.
We blijven maar dubben over wat
we nog meer hadden kunnen
kiezen. Mm... helemaal waar. Hoe
vaak ik niet al de verkeerde
koffie koos. Caffé Americano,
Latte of Mocha? Een Caramel
Macchiato, Dolce, Skinny of Soja
Latte? Een Java Chip Frappucino of
toch maar een Chai Latte? Eh...
gewoon een zwarte koffie? Of
wat dacht je van sladressings. Een
gemiddelde, grote supermarkt
biedt er zo’n 175 (!) aan.
Hetzelfde geldt voor soep. Aan
jou de uitdaging om uit de 230
verschillende smaken de goede
te pikken... Levert die maximalisatie eigenlijk niet veel meer
onrust en stress op, dan alleen
een gevoel van vrijheid?
Steeds opnieuw twijfel ik
weer, als we wéér bij hetzelfde
sushitentje willen reserveren,
waarop mijn vriendje vaak
reageert: “Hoezo? Het is toch
altijd lekker en gezellig daar?”
Precies. Een andere plek is
natuurlijk niet per definitie een
betere plek. Zo geldt het ook
voor zitplekjes in de trein. Kies er
gewoon een! Liefst een met een
tafeltje. Of bij de raam. Of...
Mies

24

jongeren

03
07

OMG-Festival viert tweede editie
in Kronenberg
Het OMG-Festival (Our Music Gathering) heeft op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni haar tweede verjaardag op het
evenemententerrein in Kronenberg gevierd. De jonge organisatie maakte er ondanks de regen een groot feest van.
Gijs Janssen (25) uit Sevenum namens de organisatie: “Eind juni buiten een festival organiseren is een risico, maar
ondanks dat mogen wij niet klagen.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Synthese een plek gegeven omdat ze
iets bijdragen aan ons festival.”

Outdoor festival

Het begint buiten een beetje op
te klaren. Het heeft de hele middag geregend, waardoor het op het
grasveld voor het mainstage nog erg
rustig is. Janssen: “We hebben ons
de hele week in korte broeken in het
zweet gewerkt. Net toen het festival
begon, sloeg het weer om en kregen
we regen. Dat is een risico. De early

bird-verkoop van kaarten ging hard,
maar aan de dagkassa wordt nu weinig
meer gekocht. Hopelijk halen we er dit
jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, wel
de kosten uit”, zegt hij.

Lokale organisaties
Bijzonder aan het festival dit jaar
is dat ze vooral lokale organisaties op

het terrein hebben toegelaten. Naast
lokale cateringbedrijven staat Synthese
met een caravan op het terrein. Bij de
caravan geven lokale keethouders op
een leuke manier informatie over het
veilig en verantwoord houden van een
keet. De actie van Synthese maakt deel
uit van de zomercampagne Test je keet.
Janssen: “We hebben organisaties als

Rode Kruis scoort op jeugd-EHBO
Jeugdleden van Rode Kruis afdeling Horst aan de Maas-Venray namen zaterdag 28 juni deel aan de zesde
editie van de Internationale jeugd-EHBO-wedstrijden. Deze werden gehouden in het Zeeuws-Vlaamse Koewacht.

De jonge EHBO-ers wonnen
in totaal vijf bekers. Tijdens de
wedstrijd moesten de jongeren
optreden in verschillende
gespeelde situaties. Zo werd
een bedrijfsongeval met een
landbouwspuit nagespeeld waarbij
een slachtoffer ademhalings
problemen had en een ander een
verbranding van het gezicht, op de

handen en op de borst, veroorzaakt
door een bijtende vloesitof. In
een zwembad trof men iemand
bewusteloos aan. Een ander slachtoffer
had verwondingen tussen de tenen
en had een schaafwond aan zijn
ellenboog. De jongeren werkten in
twee teams. Het team van teamleider
Sjuul Philipsen, Femke Peeters en Nick
van de Pas werd kampioen en mocht

naast de kampioensbeker, ook nog
de Ärthur van Poecke-wisseltrofee
in ontvangst nemen. Het team van
teamleider Maud Philipsen, Tessa
Alaerds en Luuk van de Pas behaalde
de vijfde plaats. Laura Goemans
haalde met het gemengd team
de tweede plaats. Maud en Sjuul
behaalden allebei ook nog een prijs
als beste teamleider.

Naast Synthese, dat haar caravan
al vroeger dan gepland heeft gesloten, heeft de organisatie zelf ook wel
een beetje last gehad van de regen.
“Maar met wat kleine aanpassingen heeft de muziek geen moment
uitgestaan. Het is natuurlijk het leukst
voor de dj’s die komen als ze een groot
publiek hebben, maar dat is vanmiddag niet altijd zo geweest. Gelukkig
was er binnen genoeg ruimte om de
vroege bezoekers op te vangen. Als
outdoor festival probeer je je op buiten
te richten, maar dat we nu ook binnen
iets hebben, is mooi meegenomen.
Dat hebben we wel nodig gehad”,
stelt Janssen.
Lisa Hermans (19) en Maarten
Lucassen (20) uit Sevenum zijn al op
het festivalterrein vanaf een uur of drie.
“Vorig jaar zijn we ook geweest. Het is

gewoon superleuk. Er zijn veel bekenden”, vertelt Lisa. Dat er veel bekenden
zijn, vindt Stijn Bastiaansen (19) uit
Horst ook leuk. Hij draait dit jaar voor
het eerst als dj Styn op het festival.
“Ik heb m’n vrienden meegenomen en
kijk nu hoe de andere dj’s het doen.
Straks mag ik op hetzelfde podium als
Paul Elstak draaien. Dat is best ruig.”

Zelfde podium als
Paul Elstak
Het festival is dit jaar al groter dan
vorig jaar. Het is drukker en er staan
meer bekende namen op het mainstage. Hoe langer het droog blijft, des
te meer mensen komen. Naast de vele
bezoekers uit eigen gemeente is het de
organisatie ook gelukt festivalgangers
van verder weg te bereiken. De avond
duurt nog lang en daar is de organisatie
maar wat blij mee. “Nu begint het druk
te worden en komt het tenminste echt
op gang.”

Expositie Doolgaard
De kinderen van basisschool De Doolgaard uit Horst kregen
afgelopen jaar regelmatig workshops, onder andere in schaken,
bridgen, kunst, schilderen, techniek, fotografie of EHBO.
Maandag 30 juni werd een expositie van alle workshops gehouden.
Op het schoolplein speelde de Boem box-band.
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Vereniging Slapen
in Limburg

Kunst op
Vakantie

Hegga Symphonica
Ter gelegenheid van 30 jaar kermis organiseerde muziekvereniging St. Hubertus Hegelsom vrijdag 27 Hegga
Symphonica, een zomers promsconcert in de overvolle Hegelsomse kermistent.

www.reindonk.nl
Televisie
De ontvangstmogelijkheden
van Omroep Reindonk zijn te
vinden op www.reindonk.nl
Via de website is het ook
mogelijk live tv en ’uitzending
gemist’ te bekijken.
De tv-carrousel start iedere dag
om 11.00, 17.00, 19.00, 21.00
en 23.00 uur.
Tussen de carrousel en voor
en na de uitzendingen wordt
een kabelkrant met actueel
regionieuws en agendaberichten
getoond.

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

Vereniging Slapen in Limburg
organiseert Kunst op Vakantie.
Op zondag 27 juli openen tien
recreatiebedrijven uit Horst aan
de Maas hun deuren voor publiek.
De bedrijven tonen kunst van
ruim dertig kunstenaars. Publiek
kan tijdens Kunst op Vakantie
kunst bekijken, maar ook horen en
proeven. De dag duurt van 11.00 tot
17.00 uur.

Oude
ambachten
in De Locht
In Museum De Locht in
Melderslo staan op zondag 6 juli
diverse oude ambachten op het
programma. Het museum is deze
dag geopend van 11.00 tot
17.00 uur.
Het is boeiend om te zien hoe
vakmensen met bescheiden
hulpmiddelen en zonder machines
gebruiksvoorwerpen kunnen maken.
Daarbij worden methodes gebruikt
die door de eeuwen heen nauwelijks veranderd zijn. Als verlengstuk
van deze ambachten mogen
kinderen vilten doekjes maken.
Verder kunnen ze zich vermaken
met de museumspeurtocht, oude
spellen en een miniatuurkermis.

Muziekvereniging St. Hubertus,
voor Hegga Symphonica omgedoopt
tot de Hubertus Big Band, gaf een
show weg van ruim drie uur. De
muziekvereniging werd versterkt

zaterdag 5 juli en zondag 6 juli
Rondje Regio
Actualiteiten uit de regio Noorden Midden-Limburg

Café Cambrinus in Horst organiseert dit jaar voor het eerst een openlucht zomerprogramma. De serie zondagmiddagoptredens start op zondag 6 juli.
De serie op zondagmiddag wordt
op zondag 6 juli geopend door de
Brabantse folkband Vandiekomsa.
Dit optreden begint om 16.00 uur.

GEBAKJE
van

Win prijzen via

Nogarede en paaldanseres Annemieke
Vervoort. De presentatie was in handen
van Rob Zanders, bekend van Da Ma
Zoeë. De toegift, Hey Jude, werd
massaal meegezongen door het publiek.

Zomerterras Cambrinus

EN t een
SCOR
je ook me
doe

door een combo, bestaand uit gitarist Geert Josten, basgitarist Joep
Hoebers, toetsenist Geert Keijsers en
drummerNiek Geurts, een dansgroep,
zangers Bart Reinders en Marloes

/beejmooren

Groenewoudstraat 1 Horst • 077-3980003

NDS
HOLLA JE
GEBAK fie
f
met ko

€3.50

Verder deze zomer staan optredens
gepland van Manito en hun gipsygitaarmuziek, popzangeres Eva Wijnen
en close harmonykoor Quintella. De

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

www.beejmooren.nl

woensdag 2 juli t/m
dinsdag 8 juli
Focus
Actualiteiten met deze week
onder andere:
Kijk- en Luisteronderzoek
Omroep Reindonk,
Mieldere is Goed, Kinjer-OLS
StraotPraot
Een actuele luchtige vraag aan
voorbijgangers
KidsTijd (op woensdag en in het
weekeinde)
Kinderprogramma

optredens op zondagen zijn gratis
te bezoeken. Daarnaast zijn er door
deweeks ’s avonds verschillende
voorstellingen.

zondag 6 juli 10.00 en 14.00 uur
Een boodschap voor U en Nu
Een ’woord op zondag’
vanuit het Dekenaat

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

Vind ons leuk op facebook:
Man in Horst

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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St. Caecilia houdt j aarlijks
zomerconcert

Honingslinger
demonstratie

Muziekvereniging St. Caecilia organiseert op vrijdag 4 juli om 19.30 uur haar jaarlijkse zomerconcert. Het concert
vindt plaats op de straat voor de Bondszaal in America. De toegang is gratis.

De imkers van het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in
Horst organiseren op zondag 6 juli tussen 14.00 en 16.00 uur een
demonstratie honingslingeren.
imker deze uit de raat. Hoe dat
precies werkt, kan men zondag in het
Zoemhukske leren.
In de demonstratiekast is te zien
hoe een bijenfamilie woont en werkt.
Toegang is gratis.Kijk voor meer informatie op www.zoemhukske.nl

Nektar die bijen uit bloemen
halen, is eigenlijk een dunne
suikeroplossing. De honingbij maakt
van deze suikeroplossing honing die
in de cellen van een raatraam wordt
opgeslagen. Wanneer de honing
klaar is om te oogsten, slingert de

Slotconcert en dienstenveiling BMBM
Jeugdorkest BMBM houdt op zondag 6 juli in MFC De Zwingel in
Melderslo haar slotconcert. Vanaf 16.00 uur begint het concert van de
ongeveer dertig jeugdleden uit de fanfares van Broekhuizen, Maashees,
Broekhuizenvorst en Melderslo.
kest ook een goederen- en dienstenveiling gehouden, waarmee ze een
gedeelte van de kosten voor hun
jaarlijkse concertreis naar Luxemburg
willen verdienen. Op zaterdag 12 juli
vertrekt het gezelschap voor de 34e
keer richting Luxemburg.

Het programma start met een
optreden van muziekvereniging
Eendracht Melderslo. Aansluitend
verzorgt jeugdorkest BMBM, onder
leiding van dirigent Johan Smeulders,
een optreden. Tijdens dit concert
wordt door de leden van het jeugdor-

Het concert staat dit jaar in het
teken van de samenwerking tussen
de jeugdfanfare en de grote fanfare.
Leerlingen van de basisschool zullen
ten gehore brengen wat zij in de

muzieklessen hebben geleerd en
spelen samen met de grote fanfare.
De leden van de fanfare zijn
tijdens Pinksteren naar het Duitse
Schwarzwald afgereisd. Het optreden

wat zij deze vrijdag geven is van deze
concertreis afgeleid.
Bij slecht weer vinden de
optredens binnen in de Bondszaal
plaats.

Buitenconcert Hoor’s
rs
Sinaasappelpes!
ju
e
voor vers

Grolsch krat

met 24 flessen à 33cl
of met 16 flessen à 45cl
van 13,59
Maximaal 4 kratten per klant

9,

Vocalgroup Hoor’s geeft op maandag 7 juli een buitenconcert op het Wilhelminaplein in Horst. Dit optreden
begint om 20.00 uur.

Superdeals:

99

Milner

alle soorten vers van het mes
of verpakte kaas

40% korting

Geldig van wo 2 juli t/m di 8 juli 2014.

Iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Bouw en hout
in goede handen!

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

Het koor brengt deze avond nummers uit de show Images ten gehore
zoals That man, Umbrella, enkele
nummers van Queen en een aantal

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

klassiekers uit het repertoire. Er wordt
een gastoptreden verzorgd door Vocal
Connexion uit Sevenum.
Vocalgroup Hoor’s, onder leiding

van Ernst Lamers, is nog op zoek naar
mannen die willen zingen. Kijk voor
meer informatie op www.hoors.nl
(Foto: Ger Versteegen)

op korstbodem
12.99

10.99
Brood- en
Banketbakkerij

geldig van 30 juni tot en met 5 juli

Meriko Vocaal sluit seizoen af
aanbieding van de week met concert
Aardbeienvlaai

elke zaterdag
open tot 18 uur

Zangvereniging Meriko Vocaal organiseert op maandag 7 juli op het kerkplein in Meterik een kort concert.
Het optreden begint om 18.45 uur en duurt tot 19.30 uur. Het is voor iedereen gratis toegankelijk.
Het doel van het korte concert
is het voorstellen van de 23 nieuwe
leden die zich afgelopen seizoen bij de
zangvereniging hebben gevoegd. Die
leden zijn erbij gekomen na een oproep
begin januari. Thea Muysers namens
Meriko Vocaal: “In het begin van het
jaar hebben we een workshop van tien

maandagen georganiseerd, waarbij de
nieuwe leden de sfeer konden proeven.
Het koor is gewoon heel gezellig, waardoor alle deelnemers van de workshop
lid zijn geworden van het koor.”
Het koor staat maandag niet op
een podium, omdat het dicht bij het
publiek wil staan. Het repertoire loopt

uiteen van Viva La Vida van Coldplay tot
Bad Romance van Lady Gaga en Nieuw
Limburgs land van Schintaler. Mensen
die niet goed ter been zijn, kunnen
gebruikmaken van de gecreëerde
zitmogelijkheden. Met het korte
optreden sluit de zangvereniging ook
het seizoen af.
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Medische Religie
zorg
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

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)

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

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

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
4 t/m 10 juli 2014
Jonge, A.L.J. de
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

112

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

Zoals de traditie voorschrijft, vertrekt fanfare Eendracht om 10.00 uur
vanaf de kerk richting de kapel. Het is
de bedoeling dat er zoveel mogelijk
huidige en vroegere inwoners van
Meerlo deelnemen aan de tocht naar

de kapel. De organisatie noemt het
een mooie gebeurtenis op een unieke
locatie.
Onder de bomen van het Goarbosje
aangekomen, luistert de fanfare de
viering op. Er staan eenvoudige banken

opgesteld, maar wie zeker wil zijn
van een zitplaats kan het best een
tuinstoel meebrengen. Bij slecht weer
is iedereen om 10.30 uur welkom in de
kerk en wordt het jaarlijkse evenement
binnen gevierd.

Melderslo

Meterik
Swolgen

Banden - Accu’s - Carwash

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

Het is weer tijd voor de traditionele Heilige Mis bij de St. Goarkapel in Meerlo. Op zondag 6 juli vindt vanaf
10.30 uur de Eucharistieviering voor de kapel plaats, voorgegaan door pastoor Ruud Verheggen.

19.15

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

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

Meerlo viert Heilige Mis
bij St. Goarkapel

Broekhuizenvorst

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Sevenum

service 27

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)

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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

Agenda

Koninklijke Harmonie Unie uit Sevenum geeft op zondag 6 juli een
zomerconcert. Dit vindt plaats op het Gaperplein, voor De Sevewaeg in
Sevenum en start om 14.00 uur.

Fietstocht Maas en Peel

Slotconcert

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

zo 6 juli 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: start parkeerplaats
Kasteellaan

zo 6 juli 16.00 uur
Organisatie: BMBM en fanfare
Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel

America

Honingslingeren

Zomerconcert
Tijdens het zomerconcert brengt de
harmonie onder meer muziek van Deep
Purple, Aladdin, Concerto d’Amore en
Calm after the Storm ten gehore. Er zijn
optredens van het a-korps, de startersgroep en de jeugdunie. Verder wordt er
een cheque overhandigd door Stichting
Vrienden van de Harmonie. Het bedrag

op de cheque staat voor het geld dat
de vrienden hebben opgehaald tijdens
de laatste dienstenveiling. Hiervan
heeft de harmonie nieuw slagwerk
aangeschaft. Ook vindt in de pauze de
diploma-uitreiking plaats aan de leden
die dit jaar een HaFaBra-muziekdiploma
hebben gehaald.

Libellenwandeling
Heere Peel
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 6 juli een insectenwandeling in het natuurgebied De Heere Peel ten noorden van America.
De Heere Peel bij America is
een relatief jong natuurgebied met
vennen en kleine graslandjes. Bij de
natuurontwikkeling is ernaar gestreefd
het oorspronkelijke peellandschap te
reconstrueren. Het is daardoor een
goed gebied om op zoek te gaan
naar insecten, stelt IVN. Tijdens deze
wandeling is er speciale aandacht voor
libellen en juffers.

Libellen vinden is niet het probleem, maar het herkennen van de
verschillende soorten is een andere
zaak. Hoe pak je dat aan? Waar moet je
op letten? De ervaren IVN-gidsen laten
dat zien en vertellen ondertussen van
alles over de leefwijze van de luchtacrobaten.
De wandeling begint om ongeveer
14.00 uur en deelname is gratis.

Lezing Kennis Boek
Een gratis lezing over het Kennis Boek wordt zaterdag 26 juli om 10.30
uur gehouden in het Huys voor Puur Leven in Kaldenbroeck in Lottum.
Op de lezing wordt verteld over het
ontstaan van het Kennis Boek, het doel
ervan en de bijzondere kenmerken.
Volgens de organisatie loodst het boek
mensen naar een nieuwe fase in onze
evolutie. Het Kennis Boek en haar programma’s maakt dit volgens de spreekster voor iedere lezer mogelijk. Het
plaatst mensen op een pad dat leidt
naar de essentie, naar eenheid en naar

een nieuwe periode in de evolutie van
de mensheid en spoort het aan dit pad
in eenheid te bewandelen. De spreekster stelt dat mensen in meer dan
vijftig landen zich inmiddels verdiepen
in het boek.
Voor meer informatie en aanmelding, neem contact op met Liesbeth
de Groot via 06 49 64 50 26 of
liesbethdegroot@outlook.com

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
dan 20 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit

vr 4 juli 19.30 uur
Organisatie: muziekvereniging
St. Caecilia
Locatie: straat voor de Bondszaal

Optreden Proost!
en dj Styn

www.proteion.nl

Optreden folkband
Vandiekomsa
zo 6 juli 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Meterik

BBQ Zomeravond
vr 4 juli 19.30 uur
Organisatie: muziekvereniging
Concordia en DJEM
Locatie: De Speulhof

Optreden

za 5 juli 20.00 uur
Organisatie: Horeca America
Locatie: feesttent Pastoor
Jeukenstraat

Themavond:
omgangstips voor mensen
met dementie in
thuissituatie

ma 7 juli 18.45-19.30 uur
Organisatie: zangvereniging
Meriko Vocaal
Locatie: kerkplein

Frühshoppen met blaas
kapel Zwei Dörfer, Joep en
Joep en Fragment Live

ma 7 juli 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café
Horst aan de Maas
Locatie: Mikado

Sevenum

zo 6 juli 11.00 uur
Organisatie: Horeca America
Locatie: feesttent Pastoor
Jeukenstraat

Buitenconcert
ma 7 juli 20.00 uur
Organisatie: vocalgroup Hoor’s
Locatie: Wilhelminaplein

Kermis
zo 6 t/m wo 9 juli
14.00-01.00 uur

Kronenberg

Un Petit Peu Festival
za 5 juli 15.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Zaerums Beach Event
za 5 juli
Organisatie: volleybalclub
Athos ‘70
Locatie: Raadhuisplein

Rommelmarkt
Libellenwandeling

zo 6 juli 09.00-16.00 uur
zo 6 juli 14.00 uur
Organisatie: Lirom
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray Locatie: manege D’n Umswing
Locatie: natuurgebied De Heere
Umme’s voetbalquiz
Peel
zo 6 juli 19.00 uur
Optreden Twenty Sicks en
Locatie: café Ummenthun

Dirty Daddies
ma 7 juli 15.00 uur
Organisatie: Horeca America
Locatie: feesttent Pastoor
Jeukenstraat

Optreden She’s Got Legs,
Best of Foo en AC in DC

Dorpsraadsvergadering
wo 9 juli 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

Lottum
Kermis

di 8 juli 20.00 uur
Organisatie: Horeca America
Locatie: feesttent Pastoor
Jeukenstraat

za 5 juli 18.00-02.00 en
zo 6 t/m di 8 juli 14.00-01.00 uur

Optreden Koyle

za 5 juli 20.00 uur
Locatie: café-zaal Harmonie

wo 9 juli 20.00 uur
Organisatie: Horeca America
Locatie: feesttent Pastoor
Jeukenstraat

Informatieavond (huur)
woningen in America
do 10 juli 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: Aan de Brug

Optredens rockbands
Chapter en Bones

Openstelling
tuin Verheggen
zo 6 juli 11.00-17.00 uur
Locatie: Horsterdijk 58

Optreden coverband Proost!
zo 6 juli 19.00 uur
Locatie: café-zaal Harmonie

Horst

Kantkloscafé

Optreden rock-, metal- en
partycoverband
Little Devil Allstars

vr 4 juli 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

ma 7 juli 19.00 uur
Locatie: café-zaal Harmonie

Ruiterfeest
za 5 en zo 6 juli 10.00 uur
Organisatie: Ruiterfeest
Wittenhorst
Locatie: ruiterterrein Kasteelse
Bossen

Jeugd- en nationale
motorcross
za 5 en zo 6 juli 11.00 uur
Organisatie: MCC De Streekrijders
Locatie: De Reulsberg

Vera’s Vettige Vijf
wonen, welzijn en zorg

zo 6 juli 14.00-16.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

za 5 juli 11.30 uur
Locatie: Kasteelse Bossen

Meerlo

Openluchtmis St. Goar
zo 6 juli 10.30 uur
Locatie: St. Goarkapel

Expositie
Trees Broers-Hendrikx
zo 6 juli 11.00-16.00 uur
Locatie: hoeve Bekenhof

Melderslo

Oude Ambachtendag
zo 6 juli 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Croes’ Beachparty met
Knuffelbeerpongtoernooi
za 5 juli 19.00 uur
Locatie: café Croes Moeke

Zomerconcert
zo 6 juli 14.00 uur
Organisatie:
Koninklijke Harmonie Unie
Locatie: Gaperplein

Jubileumvoorstelling:
Feest in de torteltuin
ma 7 en di 8 juli
Locatie: OJBS De Krullevaar

Tienray

Expositie 100 jaar muziek
in Tienray
za 5 juli 19.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging
Tienray en Heemkundevereniging
Meerlo-Wanssum
Locatie: Zaal achter de kerk

