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‘Meestal uit een boekje,
nu is het echt’
Toneelvereniging Ernst en Humor uit Swolgen organiseerde op zondag 13 juli de zevende editie van de Sprookjestocht. In het Swolgense bos liepen de bezoekers langs
zeven sprookjes, die werden uitgebeeld door leden van de toneelvereniging en door spelers die niet zijn aangesloten bij de toneelclub.
Lees verder op pagina 20

Lambertusplein

Na bouwvak verder met
bestrating Horst-centrum
Gemeente Horst aan de Maas hield maandag 14 juli een informatieavond over de werkzaamheden in het
centrum van Horst. Na de bouwvak wordt er met het tweede deel van de plannen rondom het Lambertusplein
gestart. Winkels en huizen blijven bereikbaar.
In een vergaderzaal in het
gemeentehuis kletsen omwonenden
en winkeliers met elkaar. Ook
organisaties die evenementen in het
centrum van Horst willen houden, zijn
aanwezig. Wethouder Driessen
spreekt hen toe: “We hebben ervoor
gezorgd dat er zo min mogelijk
overlast is, maar helemaal geen
hinder, dat is onmogelijk.” “Mensen
die wonen in het centrum kunnen op

werkdagen overdag geluidsoverlast
hebben”, neemt Wim Ramakers van
Wegenbouw Limburg, die verantwoordelijk is voor de bouw, het verhaal van
wethouder Driessen over.
De fontein op het Lambertusplein
waar momenteel aan wordt gewerkt,
is nog voor de kermis in september
klaar, aldus de heren. Tegelijkertijd
wordt op maandag 18 augustus gestart
met aanleg van de bestrating bij het

Patronaat en het Kloosterhof. Volgens
Ramakers is het Lambertusplein vrij
tijdens de septemberkermis. Na de
kermis wordt de herinrichting van
het Lambertusplein weer verder
opgepakt. Hoe het meubilair op het
plein eruit komt te zien, wordt door
de gemeente nog verder uitgedacht
en op een volgende informatieavond
rond september bekendgemaakt.
Lees verder op pagina 05

Hier won iemand

€ 10.000,-

www.ahhorst.nl

14.39

10.49
Hertog Jan

krat 24 flesjes

Zondag
20 juli open van 11.00 - 17.00 uur
Sigarenhandel Wijnenburg
Voorbeeldadres 123
4567 AB Voorbeeldstad
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Wateroverlast na noodweer
Het viel met bakken uit de hemel op donderdag 10 juli, ook in Horst aan de Maas. De hevige regen en onweer zorgden voor veel problemen. Zo liepen kelders vol en werden wegen onbegaanbaar. De brandweer had haar handen vol aan het wegpompen van het water.
Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het centrum van
Meterik het meeste last had van de
zware regenval. “In het centrum zijn
we bezig geweest van 21.00 tot
02.00 uur. We hebben geprobeerd het
water zo veel mogelijk weg te krijgen.
We hebben ongeveer tien kelders

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

leeggepompt.” Ook een tuinder aan
de Kempweg ondervond problemen.
Het water liep zijn kassen bijna binnen.
Verder zag een varkenshouderij aan de
Bergsteeg het water zijn stallen bereiken, aldus de brandweerwoordvoerder.
Ook de winkel De Drie Vrouwen
aan het plein in Meterik kon door de
brandweer niet drooggehouden worden. Dochter Tessa Opheij moest op de
winkel van haar ouders letten. “Ik heb
nog geen idee wat de schade precies
is, maar er komen zo schade-experts
kijken. Gisteravond stond de hele
keuken onder water en de winkel is ook
niet helemaal droog gebleven. De grond
voor de winkel was zo verzadigd dat
zelfs de brandweer het water niet weg
kreeg”, vertelt ze. Vrijdagochtend was
ze nog steeds bezig met opruimen.
“Het ligt hier vol met modder. Ik heb
alles dichtgegooid vandaag, want zo
kunnen we niet open. Het water kwam
overal binnen, van de zijkant en van
boven, tot twee keer toe”, benadrukt ze.
In meerdere dorpen stonden
de straten onder water. Zo ook in
Broekhuizenvorst. Een ooggetuige
meldde daar dat het rioleringsstel-

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

sel van het dorp de zware regenval
niet aan kon en dat de straten blank
stonden. Weerman Lei Spreeuwenberg:
“Rond 19.30 uur is vanuit het noordwesten vanuit Venray een front naar
Horst aan de Maas getrokken. De
tweede groep met slecht weer kwam
vanuit Duitsland en bereikte Horst

aan de Maas rond 23.00 uur. In de
Maasdorpen is 20 tot 25 millimeter
gevallen. Richting Californië is
35 millimeter uit de hemel gevallen.
In Horst hebben ook een aantal wegen
blank gestaan. Daar viel ongeveer
40 millimeter.”
Meterik en met de omgeving van

America zijn er volgens de weerman
het slechtst van af gekomen. “Boven
Meterik is een wolkbreuk geweest.
Daar is in een half uur 45 millimeter
gevallen. In totaal is er 60 millimeter
gevallen in het dorp. In de omgeving
van America is ongeveer 60 tot 65 millimeter gevallen.” (Foto: Lei Spreeuwenberg)

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

Dorpsondersteuner America geeft
vorm aan taak
Het Gezondheidscentrum in America is nog vol in ontwikkeling. Het bestuur van het centrum wil graag dat er een
dorpsondersteuner actief wordt in America, die zich vooral bezighoudt met zorg, welzijn en wonen. Hay Mulders (61)
gaat deze rol vervullen. Problemen waar inwoners tegenaan lopen, kunnen ze bij hem neerleggen.

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

De oud-leerkracht en intern
begeleider van basisschool De Kroevert
in Kronenberg en Evertsoord wordt
bemiddelaar op de terreinen zorg,
welzijn en wonen in America. Hay
Mulders vertelt over zijn nieuwe taak.
“De huisarts in America wil na ruim
30 jaar gaan stoppen. In het verleden
heeft hij al eens geprobeerd om een
gezondheidscentrum op te richten, maar
dat werkte toen niet. Nu wordt het dorp
bij de ontwikkeling van het gezondheidscentrum meer betrokken. Het
bestuur van het Gezondheidscentrum
heeft me in april gevraagd of ik
dorpsondersteuner wilde worden.
Het concept dorpsondersteuner hebben
ze in een andere gemeente gezien.”
Hij vervolgt: “Als dorpsondersteuner
ben ik de bindende factor tussen professionals en dorpsbewoners. Jaren heb

ik in de dorpsraad gezeten en nu ben
ik nog adviseur daar. Verder ben ik van
veel verenigingen lid, dus ik sta midden
in de samenleving. Een dorpsondersteuner moet ook laagdrempelig zijn. Het is
de bedoeling dat ik ga zorgen voor een
oplossing voor problemen waar mensen
zelf niet een oplossing voor kunnen
vinden. Als dorpsondersteuner moet je
de vraag achter de vraag zien te vinden.
Hiervoor moet je goed luisteren naar
mensen.”
De ontwikkeling van de functie
dorpsondersteuner zit momenteel nog
in de beginfase. Hierbij krijgt Hay hulp
van Sjaak Sluiters van welzijnsorganisatie Synthese. “Dit is voor de eerste fase.
We werken bijvoorbeeld aan de taakomschrijving en zetten een plan op. Het is
de bedoeling dat deze hulp in de loop
van de tijd niet meer nodig is.”

De dorpsondersteuner heeft al
enkele vragen binnen gekregen.

“Ik ben gevraagd door de KBO, afdeling
America, om te helpen met het zoeken
van een nieuwe voorzitter. Ik ben in
gesprek gegaan met de huidige voorzitter. Hij heeft na jaren besloten om te
stoppen. Samen gaan we bekijken hoe
we het bestuur gaan inrichten.”
Hay houdt zijn collega-dorpsondersteuners uit Brabant goed in de gaten.
“We hebben overleg samen en ik zie
hoe de ontwikkelingen zich daar voordoen. De dorpsondersteuners helpen
bij het invullen van formulieren, maar
ook met het regelen van hulp in de
huishouding. Natuurlijk is dit per dorp
weer verschillend, maar de mensen
kunnen in ieder geval aangeven waar ze
vastlopen. Dan zoeken we samen naar
een oplossing. Mensen kunnen mij per
mail of telefoon bereiken.”
Via de Facebook-pagina van het
Gezondheidscentrum America of
www.gezondheidscentrum-america.nl
kunnen mensen de ontwikkelingen van
de dorpsondersteuner volgen.

Horster nieuwe haringen

€15,50

€7,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Griendtsveen werkt
aan toekomst lanen
De bomen in Griendtsveen zijn oud aan het worden, dus is het tijd voor actie. Dat werd de inwoners van het
dorp op een informatieavond van de gemeente op donderdag 10 juli in gemeenschapshuis De Zaal duidelijk
gemaakt. Wethouder Paul Driessen sprak de inwoners toe: “We gaan dit samen doen.”
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650,-

Spaar 10 stempels
en maak kans op een
Boretti buitenkeuken

Gemeente Horst aan de Maas hield
de avond, omdat ze inwoners wil meenemen in het bedenken van een plan
voor de lanen in het dorp. Wethouder
Driessen maakte vooraf bekend dat
er niet meteen een plan gevormd zou
worden. “Daarvoor is expertise nodig”,
zei hij. “Er zijn nog geen plannen.
Die gaan jullie samen maken.”
Daarmee doelde de wethouder op
de projectgroep, die later die avond
gevormd zou worden.
Voor de gelegenheid had de
gemeente Ronald Buiting uitgenodigd.
De ecologische adviseur besprak hoe
oud de bomen zijn en dat er een groot
risico bestaat dat ze omvallen. Daarna
volgden snel genoeg vragen vanuit de
inwoners. De staat van de bomen in
de gemeente wordt jaarlijks gecontroleerd. Daarbij is gebleken dat er in
Griendtsveen Amerikaanse eiken staan

van 120 tot 130 jaar oud. “In ideale
omstandigheden wordt zo’n boom 150
tot 200 jaar, maar de omstandigheden
hier zijn niet ideaal. Het is veel te nat”,
zei Buiting. De kans wordt dus steeds
groter dat ze de komende jaren omvallen.
Omdat de bomen onderdeel
uitmaken van het beschermd dorpsgezicht, wil de gemeente met een
revitaliseringsplan komen, dat samen
met de inwoners wordt vormgegeven.
Wethouder Driessen: “De mensen
hier zijn heel erg betrokken. Ze weten
nog precies hoe het beleid twintig
jaar geleden was, toen alle slechte
bomen werden vervangen door nieuwe
bomen.” Daarnaast benadrukte hij
dat ook hij natuurliefhebber is. “Als
ik hoor dat zo’n dikke boom geveld
moet worden, dan doet dat mij ook
pijn”, stelt hij. “Hoe zit het met die ene

boom?”, vraagt iemand hem. “Zie je
wel”, zegt Driessen. “Elke boom kan
heel belangrijk zijn. Daarom moet er
ook met elkaar overlegd worden.”
Aan het eind van de avond wilde
hij de spraakgrage inwoners nog een
advies meegeven. “Ga niet met vijftien
man in de projectgroep discussiëren.”
Dat advies werd opgevolgd, want
aan het eind van de informatieavond
hebben zich ongeveer tien inwoners
aangemeld voor de projectgroep.
Zij gaan na de zomer bij elkaar zitten om te bespreken wat er met de
bomensituatie in Griendtsveen moet
gebeuren.
Wat het project van de lanen in
Griendtsveen de gemeente uiteindelijk gaat kosten, is nog onbekend.
Wethouder Driessen: “We praten nu
niet over geld. Eerst moet er een oplossing zijn.”

Alles onder één dak: dames- en herenmode,
nacht- en ondermode en schoenen

Totale magazijn leegverkoop!
van dames- en herenmode, nachtkleding

Zomerschoenen
gaan voor
spotprijzen
weg!

Balletschool haalt broekriem aan
Stichting Balletschool Horst krijgt in ieder geval ook volgend jaar nog een subsidie van gemeente Horst aan
de Maas. Vanwege bezuinigingen op die subsidie zal de school echter ook zelf flink de broekriem moeten
aanhalen: de helft van het subsidiebudget wordt gekort.
Vorig jaar al wilde het College van
B&W van Horst aan de Maas de subsidie voor de balletschool in 2014 met
bijna de helft verminderen en in 2015
stopzetten. Tegen dat voorstel maakte
de gemeenteraad toen bezwaar. Zij
besloot dat de subsidie voor 2014
gehandhaafd werd en dat het college
in gesprek moest met de stichting over
de subsidie van 2015.
Dankzij het optreden van de
gemeenteraad ontving de balletschool in 2014 nog bijna 16.000 euro.

Daarnaast gingen college en bestuur van
de balletschool om tafel om te kijken
wat er wel bezuinigd kon worden. Het
college heeft nu een verlaagde subsidie
vastgesteld voor 2015. “De balletschool
heeft maatregelen genomen om de
inkomsten te verhogen en de uitgaven
te beperken”, aldus het college. Met
onder andere een tariefsverhoging wil
de organisatie ongeveer 8.000 euro
bezuinigen. Verdergaande bezuinigingen acht het bestuur niet mogelijk,
aldus het college. Dit laat een kleine

8.000 euro over op de begroting, die
gemeente Horst aan de Maas in 2015
nog betaalt. “Wij zijn van mening dat
laagdrempelig balletonderwijs op
deze manier behouden kan blijven,
al zal het een behoorlijke inspanning
van de balletschool betekenen”, aldus
het college.
In 2016 wordt een nieuw
toetsingskader voor subsidieverlening
van kracht. Dan wordt opnieuw met
verenigingen gekeken naar de
subsidies.

Verwarde man verstoort schoolfeest
Op basisschool De Twister in Horst werd donderdagavond 10 juli een schoolfeest gehouden waarbij een
verwarde man rond 23.00 uur het plein kwam oplopen. Volgens een woordvoerder van de politie bedreigde de
man een persoon met een alarmpistool, maar heeft hij niet geschoten.
De verdachte, een 35-jarige
man uit Venray, was onder invloed
van alcohol. Hij is bedwongen door
omstanders. De politie heeft het
daarna van hen overgenomen.

Tijdens zijn aanhouding heeft de man
nog geprobeerd een politieman te
bijten. De man werd vastgezet en de
crisisdienst werd ingeschakeld.
Waarom de man het schoolplein

opliep en iemand bedreigde, is
nog niet duidelijk. De politie voert
momenteel onderzoek uit om de
feiten van deze zaak boven water te
krijgen.
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Horstenaar
betrokken
bij dodelijk
ongeval
Na een aanrijding in Kessel
op zondag 13 juli, tussen een man
uit Helden op een scootmobiel en
een 19-jarige automobilist uit
Horst, is de 75-jarige bestuurder
van de scootmobiel ter plaatse
overleden. De politie onderzoekt
het ongeluk.
Het ongeluk gebeurde zondagmiddag rond 15.30 uur op de kruising
van de Ondersteweg en Baarloseweg
in Kessel. De politie vermoedt dat de
19-jarige Horstenaar vanaf de Markt
de Ondersteweg in reed en daarbij de
scootmobiel, die wilde oversteken,
over het hoofd zag. De voertuigen
kwamen in botsing, waardoor de
scootmobiel werd meegesleurd en het
slachtoffer van zijn voertuig af viel.
De Horstenaar heeft het slachtoffer, dat een hartstilstand had gekregen, nog proberen te reanimeren.
Politieagenten met een AED hebben
dit van hem overgenomen totdat de
traumahelikoper aangekomen was,
maar het slachtoffer bleek toen al
overleden.

Brandweer
redt varken
uit de put
De brandweer heeft op dinsdag
8 juli rond 13.00 uur aan de Zwarte
Plakweg in America een varken uit
een put moeten redden.
Het dier was in de put gevallen en
moest er met hulp van de eigenaar
uitgehaald worden. Een woordvoerder
van de brandweer vertelt: “Het dier
woog 250 kilo, dus het bevrijden was
toch wel lastig.” De reddingsactie heeft
ruim anderhalf uur geduurd.
Het dier heeft geen verwondingen
aan het avontuur overgehouden. Hoe
het varken in de put heeft kunnen vallen, is onduidelijk.
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Begraven verhalen
9/16

Kerkhof America

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 America.

Op het kerkhof in America zijn
deze morgen verschillende mensen
in de weer met harken en gieters.
Op het hoofdpad staan Hay Mulders
van Stichting Werkgroep OudAmerica en beheerder Mart Derks.
Wat bijna meteen opvalt, zijn de
lege plekken tussen de graven. “Dat
komt doordat we ongeveer drie tot
acht graven per jaar ruimen en er
niet zoveel meer bijkomen. Het
nieuwste graf dateert alweer uit
2012. Dit omdat steeds meer
mensen kiezen voor het crematorium”, zegt Derks. Werkgroep
Oud-America hoopt dan ook iets te
regelen met de nieuwe kerkfederatie, zodat de graven in de toekomst
niet meer geruimd hoeven te
worden. Mulders: “Dit verzoek
hebben wij al ingediend bij het
kerkbestuur van America. Maar zij
gaven aan te wachten tot we
opgaan in de nieuwe kerkfederatie.
Dan kunnen we ons verzoek daar

indienen en kunnen we met andere
heemkundeverenigingen over deze
plannen nadenken.”
Er staan en stonden bijzondere
grafstenen op de begraafplaats in
America. De werkgroep heeft enkele
stenen bewaard en achter op het kerkhof neergezet. Mulders: “We voeren
onderling overleg met de nabestaanden of we dat kruis er neer mogen
zetten. Zo staan hier kruizen met een
mooie vorm, maar het kruis van verzetsstrijder Gerard Smulders is hier ook
te vinden.” Sommige graven in dit rijtje
zijn al heel oud, net als het kerkhof
zelf. “In 1891 moesten er snel een
kerk, pastorie en begraafplaats komen,
omdat pastoor Jeuken een parochie
oprichtte in America en daar dus een
kerk en begraafplaats bij hoorden”,
vertelt Mulders. “In 1892 is de vergunning verleend. Er werd toen ook een
lijkenhuisje opgebouwd voor mensen,
die een besmettelijke ziekte hadden en
daarom niet thuis opgebaard mochten

worden. De restanten van dit huisje
werden omstreeks 1952 afgebroken.”
Ook het graf van pastoor Keijsers is
in America te vinden. “Keijsers is geboren in Horst in 1914. Hij was tot 1957
kapelaan in Venray. Op 23 juli van dat

jaar werd hij pastoor in America. Dit
is hij maar heel kort geweest, want
tijdens de mis op 8 november 1959
zakte hij voor het altaar in elkaar en
overleed”, zegt Mulders. “Hij is de
enige pastoor die hier begraven ligt.”
Verder heeft het graf ter
herinnering aan de Tweede Wereldoorlogslachtoffers een prominente
plaats gekregen. Derks: “Hier ligt een
groot deel van de familie Delissen.
Zij woonden op de Hofweg en
kwamen tijdens een bombardement
op 12 oktober 1944 bijna allemaal
om.” Schuin voor het oorlogsgraf ligt
de rustplaats van meester Martinus
Rongen. Het graf van Rongen en zijn
vrouw is mooi versierd met theatertaferelen. “Hij is geboren in 1904 in
Oirlo en werd onderwijzer in America.
Hij heeft veel gedaan voor het onderwijs, de fanfare en voor toneelclub
De Vrije Spelers. In 1987 overleed hij.
Op zijn graf staat de titel van het
nieuwe boek van De Vrije Spelers:
Wij spelen verder.”
Zo zijn er nog veel plekjes op het
kerkhof in America, die bijzonder zijn
om te bekijken. Mulders: “Ook het
kerkhofkapelletje waar je de gaten
van de kogels en granaten van de
oorlog nog ziet zitten, is indrukwekkend.”
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Woningzoekenden America Twee jaar geëist
teleurgesteld in corporaties voor mensenhandel
De dorpsraad van America organiseerde op donderdag 10 juli een informatiebijeenkomst over wonen in het
dorp. Woningcorporaties Wonen Limburg en Woonwenz, gemeente Horst aan de Maas en de Huurdersvereniging
Noord-Limburg gaven hun visie, die niet altijd aansloot bij die van de ongeveer veertig aanwezigen.

De officier van justitie verwijt vier personen uit Nijmegen, Sevenum
en Venlo mensenhandel. Het viertal zou een 19-jarige vrouw met een
beperking uit Venlo hebben geprostitueerd in juli 2011. De vrouw was in
die tijd woonachtig in een woongroep van zorginstelling Dichterbij.
Volgens het OM hebben er
25 seksafspraken plaatsgevonden,
waarbij de vrouw gedwongen werd
om seksuele arbeid te verrichten.
Tegen drie verdachten, waaronder de
man uit Sevenum, wordt twee jaar
gevangenisstraf geëist. Een verdachte
uit Venlo werd een taakstraf van
200 uur geëist.
De advocaten van de verdachten
vroegen om vrijspraak. De bewijsvoe-

ring zou onvoldoende zijn en er
zou geen sprake zijn van dwang.
Ook is het volgens de advocaten
onvoldoende aangetoond dat de
mannen in vereniging hebben gehandeld, zou het slachtoffer zelf besloten
hebben om tegen betaling seks te
hebben en was voor de verdachten
niet duidelijk dat ze een beperking
had. De uitspraak volgt volgende
week.

Meester Dréplein
bij Weisterbeek
Marco Hesp van dorpsraad America
geeft aan dat er volgens hen veel vraag
en weinig aanbod van woningen is in
het dorp. “Dit zie je vooral bij huurwoningen. Er is veel onduidelijkheid en
we twijfelen aan de cijfers van de
corporaties.” Hij vult aan dat het toewijzingsbeleid van woningcorporaties
ook vragen oproept. “Als America
moeten we onszelf redden. Er zijn de
laatste tijd ook veel niet-Americanen in
America komen wonen. Dit is een
gevoelig puntje voor de Americanen.”
Tijdens deze avond legde de verschillende instanties uit wat er mogelijk
is in het dorp. Zo zei Lonneke Peeters

van gemeente Horst aan de Maas:
“Het aantal inwoners in het dorp zal de
komende tijd dalen en het aantal eengezinswoningen zal toenemen. Volgens
het College van B&W kan er in elke
kern worden gebouwd voor de concrete
behoefte, maar corporaties kijken met
andere ogen naar het probleem dan de
gemeente en zullen niet in iedere kern
huurwoningen toevoegen.”
Ivo van Rees van Wonen Limburg
legt dit uit. “Momenteel is er veel
vraag en minder aanbod in America.
Maar de vraag van nu is niet de vraag
van morgen. We hebben dan ook geen
bouwplannen in America omdat we

niet willen bouwen voor leegstand.
Dit is zuur voor de jongeren die in het
dorp willen blijven, maar we geloven in
clustering.” De woningcorporatie doelt
daarmee op het systeem waarmee het
woningaanbod over meerdere kernen
wordt bekeken, in plaats van per kern.
“Ik wil wel benadrukken dat de jongeren in America actief moeten blijven
reageren op woningen. Het is het nu
versus de toekomst.”
Er kwamen veel teleurgestelde
reacties uit de zaal. Zo reageerde een
bezoeker: “Er is totaal geen intentie
vanuit Wonen Limburg. We gaan nu
naar andere oplossingen zoeken.”

Basisschool De Weisterbeek uit Horst doopte vrijdag 11 juli haar
speelplaats om tot ‘Meester Dréplein’. Dré van Ninhuis, die de afgelopen
39 jaar verbonden was als groepsleerkracht aan de Weisterbeekschool, werd
hiermee geëerd.
Vrijdagochtend werd Dré naar
buiten gelokt om zijn verjaardag in de
vakantie alvast luister bij te zetten.
Alle kinderen zongen hem toe. Na het
overhandigen van een cadeau hadden

zijn collega’s echter nog een verrassing
voor hem in petto. Toen hing daar
ineens het bord Meester Dréplein tegen
de muur van de school.
(Foto: Jan Heines)

Vervolg voorpagina

Na bouwvak verder met
bestrating Horst-centrum
Als vanzelf kwamen er tijdens
de informatieavond ook al genoeg
vragen bij omwonenden, winkeliers en
organisaties op. Zo werd bekend dat
hulpdiensten altijd ter plaatse kunnen
komen bij een ongeval in het centrum,
moet er nog verder nagedacht worden
over de plek van de kindermarkt dit
jaar en maakte Jan Nabben namens
Centrum Management Horst een
opmerking over het informeren van

toeristen over de werkzaamheden.
“Daar hebben we nog niet over nagedacht, maar dat zal waarschijnlijk met
borden gebeuren. Gelukkig is het toeristische seizoen dan ook bijna voorbij”,
antwoordde wethouder Driessen.
Half november moet het hele plan
zijn uitgevoerd en is het centrum weer
volledig begaanbaar, stellen de wethouder en de uitvoerder. De uitvoerder
geeft aan dat door de verkorte periode

wel een enorme spanningsboog is
ontstaan. “Maar 15 november is heilig.”
Omwonenden worden een week
voordat met de aanleg van de bestrating op het Patronaat en Kloosterhof
begonnen worden, per brief geïnformeerd. Bewoners die tijdens de bouw
vragen hebben, kunnen op donderdagen tussen 14.00 en 15.00 uur terecht
in de keet van de uitvoerder op het
Kloosterhof.

Brutale ganzen verpesten
plezier aan het strand
Rustig zonnen op het strand in Horst is deze zomer niet zonder risico’s. De brutale ganzen verpesten de rust en
zorgen voor een verslechterde hygiëne op het strandbad in Kasteelpark ter Horst. Beheerder Jack Siebers kent het
probleem, maar weet niet wat hij er mee aan moet: “Ik kan er niets mee. Als iemand een oplossing heeft, mag hij
of zij zich melden.”
Jack Siebers onderhoudt het strand
dagelijks en doet dat al enkele jaren met
veel plezier. De lol vergaat hem als hij
de poep van de ganzen op het gras ziet
liggen. De ganzen die dit jaar in en
rondom het strandbad verblijven,
verstoren de rust van de bezoekers en
poepen alles onder. “Ik ken het

probleem, maar kan er weinig aan
doen”, laat Siebers in een reactie weten.
“Er is geen beginnen aan om al die poep
op te ruimen en ik kan de ganzen ook
niet wegjagen.”
Gemeente Horst aan de Maas is op
de hoogte van het probleem, maar heeft
er tot nu toe nog niets aan kunnen doen.

Een woordvoerder van de gemeente
laat weten: “Het is een natuurverschijnsel. Daar kunnen wij niets aan doen.
We hebben naar mogelijke oplossingen
gekeken, maar kunnen op dit moment
niets doen. Je kunt de ganzen niet wegjagen of afschieten, want dan heb je ook
milieuorganisaties achter je aan.”

Oplossing voor uw huidprobleem
• oedeem en steunkousen • acné • couperose • rosacea •
• pigment • eczeem • littekens • ongewenste haargroei •

Berkelstraat 12 Horst
info@huidzorghorst.nl

Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419

www.huidzorghorst.nl
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Bedroefd hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons lid

Jan Achten
Wij wensen Riet en familie veel sterkte toe.
Postduivenvereniging De Luchtbode Horst

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Voor winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Gastouderopleiding gratis.
Vaste oppas? Opa/oma? Wilt u extra
bijverdienen? Gratis het gastouder
diploma behalen? (vraag n. vw.)
GOB Roodkapje, 077 374 51 49.

Na vele gezamenlijke reizen
is hij nu alleen op weg gegaan.

Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te koop z.g.a.n. damesfiets (Batavus
met vering en 8 versnellingen, maat
54) en postzegelverzameling,
vanaf 1966 compleet in albums.
Tel. 06 81 18 43 22.

Jan Reintjes
Leunen, 23 januari 1928

Horst, 13 juli 2014

Onze broer, zwager en oom is na een liefdevolle verzorging
in Hof te Berkel overleden.

Hoop
is een lichtje
in je hart
dat vandaag moed geeft
en morgen kracht

Patrick Joosten
Broekhuizen,
Panningen,
Panningen,
Broekhuizen,
Lottum,
Maasbree,
Panningen,
Xanten (D.),

Hay en Fien Reintjes-Rutten
† Ger Reintjes c.m.
Gon en Bèr Aerts-Reintjes
† Servaas en Netty Reintjes-Zanders
Til en Chrit Coenders-Reintjes
Maria en Jan Nabben-Reintjes
† Jac Reintjes c.m.
Miny en † Werner Wittinghofer-Reintjes

Zo onwerkelijk maar echt waar.
Op 40-jarige leeftijd moeten we afscheid nemen van
onze trotse papa en mijn lieve man

Nadja
Merel en Sofie
15 juli 2014
Koppertweg 34, 5962 AL Melderslo
We nemen afscheid van Patrick op maandag 21 juli om 16.00 uur
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Familie Reintjes
Correspondentieadres:
Lottumseweg 29
5872 AA Broekhuizen
Jan is voor het laatst in ons midden tijdens de uitvaartdienst
op vrijdag 18 juli om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Nicolaas te Broekhuizen,
waarna wij hem te rusten leggen op het r.-k. kerkhof.
De avondwake is op donderdag 17 juli 2014 om 19.00 uur
in voornoemde kerk.

We hebben abrupt afscheid moeten nemen van

Patrick Joosten
Annie en Jos Joosten
Astrid en Leon, Ilona, Ralf

Hannelore en Martien Roffers
Debbie en Tom

U kunt afscheid van Jan nemen na de avondwake
in Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4, 5961 PJ te Horst.
Mocht u geen persoonlijk bericht ontvangen,
dan vragen wij u deze kennisgeving als zodanig te aanvaarden.

Hello, goodbye my friend
I wish that I could talk to you again
Time’s running but I am standing still
And I hope you’re in good hands
(Stef Classens)

Dankbetuiging

Voor uw belangstelling en medeleven rond het overlijden
van mijn zoon, ozze pap, opa en overgrootvader

Patrick Joosten
Woorden schieten tekort...

Piet Huijs

Wij wensen Nadja, Merel, Sofie en familie veel sterkte.

willen wij iedereen bedanken.

Paul, Kim en Joep, Peter en Willemieke, Eduard en Wendy,
Jet en Luc, Pim en Myriam, Nicole en Jacky, Dave, Patrick en Inge,
Mijntje, Noor en Faas, Rik, Renske en Isa, Lars, Janne en Eed,
Nina en Jop, Lisa, Stef en Anna, Gaby en Kris

Huijs Nelke
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Pruimen zelf plukken, € 0,50 per kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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.
Half geld actie ivm div. wegwerkzaamheden in de buurt tot 20 juli een
korting van 50% op alles. Dus alles
voor de helft van de brutoprijs. Twedde
Kans Kringloop Noordsingel 43 Horst
di-wo-do 12-17 vr 12-20 zat 10-16 uur.
Te koop diverse soorten groenten en
fruit, o.a. rabarber, blauwe bessen,
abrikozen, pruimen, snijbonen,
tuinbonen, komkommers enz.
Thijs Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Te huur caravanstalling in Melderslo.
Tel. 077 398 32 95.
T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
hooimachine-hark-maaier-mesttankweisleep-ploeg-maiszaaimachinetractor enz. en vee/paardentrailer
06 19 07 69 59.
Gezocht per direct cafetaria personeel
min. leeftijd 15 jr. info@snackbarbebo.nl
Kleurenmassage
Verwen jezelf met deze bijzondere
massage. Tevens verkoop gekleurde
chakra olie met korting.
www.hetstiltehuis.123website.nl of bel
077 398 61 14.
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.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te huur gevraagd schuur of
opslagruimte voor klussenbedrijf.
Info obelixinfo1@gmail.com
tel. 06 10 60 58 83.
Actie paardendekens wassen.
Actie dagen voor het wassen van
paardendekens bij Mara Munten!
17 t/m19 juli en 24 t/m 26 juli dekens
wassen voor € 10,- per stuk (normaal
€ 12,50) Hazenkampweg 15 in Meterik
tel. 06 38 89 08 20.
Gevonden leesbril tussen Lottum
en Melderslo op 10 juli.
Info: 077 463 14 97.

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding

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

www.theoarts.com

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

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

Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
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Autobrand in Horst
Bij een woning aan de Vondersestraat in Horst is op dinsdag 15 juli
rond 10.15 uur een auto in brand gevlogen. De auto vatte vlam nadat de
eigenaresse het voertuig probeerde te starten.
Een woordvoerder van de
brandweer laat weten dat er vermoedelijk sprake is van kortsluiting. De
motorkap van de auto stond in brand

Gevonden goudkleurige Zippo
aansteker in het bos in Castenray
tussen Oosterbosweg en Vliegert.
Tel. 077 464 11 60.
Verloren bruine bril en hoorapparaat
op de Swolgensedijk – Danielweg –
Vondersestraat. Zaterdag 12 juli op
zondag 13 juli. Gevonden?
Bel s.v.p. 06 39 55 53 20.

Geboren

Nina
4 juli 2014
Dochter van
Dion Tacken &
Lotte Jacobs
Leopold Haffmansstraat 11
5961 DX Horst



Welkom lieve

Luna

Geboren op 9 juli 2014
Marijn Litjens en
Krista Hesen
Malu
Kabroekstraat 24
5966 NX America

Geboren

Tijs

4 juli 2014
Zoon en broertje van
Roel, Diana en Stan
Vergeldt-Verhaegh
Veilinghof 23
5973 KZ Lottum

Geboren

Yara
9 juli 2014

Dochter van
Jorn en Roos Kessels-Nellen
Tuinderslaan 42
5961 RP Horst

Geboren

Emma

5 juli 2014
Dochter van
Maurice Staals en
Karlijn Jakobs
Ericaplein 112
5971 GC Grubbenvorst

en het gevaar bestond dat de brand
over zou slaan op de carport van de
nabijgelegen woning. Het vuur was
binnen tien minuten geblust.

Vermist bruin konijn! Op 9 juli uit
zijn hok ontsnapt. Vermoedelijke route
Gebr. v. Doornelaan, Venrayseweg
richting centrum. Hij is mij erg dierbaar.
Bel: 06 18 28 38 04.
Apparatuur voor uw feest!
Heeft u licht- of geluidsapparatuur voor
uw feest nodig en heeft u een klein
budget? Luidsprekers al te huur vanaf
50 euro. Mail naar info@sonoverhuur.nl
of bel 06 13 64 01 81.
Gezocht set binnendeur scharnieren
van bruynzeel, gebruikt bij bouw
Berkelsbroek in 1980. 06 10 66 64 43.
Cum laude geslaagd
Gijs Hoeijmakers is Cum Laude geslaagd
voor de opleiding Visuele Communicatie
met een specialisatie in Grafisch
ontwerp aan de Hogeschool Zuyd te
Maastricht. Bekijk zijn project op:
www.typicgrapho.com.
Verloren 13 juli, Samsung telefoon
Wit met zwarte hoesje. Van parkeerplaats Theelen richting dierenweide
Dichterbij Deken Creemersstraat.
Tel. 06 13 39 13 72.
Te koop lits-jumeaux,
2 x 80 cm, verstelbare lattenbodems.
Tel. 077 398 31 63.
‘t Winkeltje, Herstraat 44. Het W.K.
voetbal zit er op maar bij ‘t Winkeltje
blijft u scoren! Gedurende de gehele
maand juli hebben wij de 3 halen=2
betalen actie op alle vintage kleding en
schoenen, ook XXL maten. Fijne zomer!
Te huur luxe nieuwe camper bj. 2014.
Nog vrij aug. - okt. Info Camper verhuur
De Witte. L. Boekestijn 06 43 47 63 39.
www.essodewitte.nl
Verloren zwart etui
met 2 pasjes, rijbewijs en zorgpasje.
Tel. 06 10 56 55 83.
Gastouder gevraagd in Horst.
Welke gastouder wil in Horst op vaste
dagen flexibel bij de vraagouder in huis
2 kinderen opvangen? GOB Roodkapje,
077 374 51 49.
Te koop 4 antieke eetkamerstoelen
€ 100,-; 1 antieke kist € 150,-;
Hydrophore ketel € 50,-.
Tel. 06 21 91 46 69.
Heerlijke verse asperges (ook geschild)
en lekkere veense snijbonen te koop.
Ma t/m za: van 10-12 en 13-17 u.
Verhaeg Asperges Kranestraat 38 Horst
tel 077 398 65 90.
Gevonden in centrum van Horst:
kinderjasje. Afhalen op Thomeerstraat 8.
Walk 4 the Roses 7 september.
Doe mee in de strijd tegen kanker.
Schrijf u in via onze website
www.walk4theroses.nl of bel, als u
geen computer hebt het secretariaat
06 46 42 65 50.
Te huur woonhuis centrum
Broekhuizen, 4 slaapkamers, garage etc.
Aanvaardbaar per 1 aug. Info?
bel 06 51 51 48 98.
Yoga zomerlessen 23 en 30 juli
Raadhuisplein 2, 5864 EH Meerlo
19.00 - 20.30 uur www.yogasanjoca.nl
tel. 0478 69 26 73 € 12 per les.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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Verbazing over slapen
bij hippisch centrum
Naast vragen over de verkeersafwikkeling van het equestrian centre De Peelbergen, brachten inwoners van
Kronenberg en Evertsoord een nog niet eerder belicht vraagstuk over het hippisch centrum ter sprake. Tijdens een
informatieavond in De Torrekoel op dinsdag 15 juli vroegen zij zich af hoe het zit met overnachtingen van de ruiters.
Een campinghoudster uit
Kronenberg stelde wethouder Bob
Vostermans tijdens de informatieavond
de vraag waar de ruiters tijdens de
internationale springweekenden zouden overnachten. “Ik zie ze uiteraard
graag naar mijn camping komen”,
gaf ze lachend toe. “Maar waarschijnlijk willen zij bij hun vaak kostbare
paarden blijven”, vulde een andere
Kronenberger aan.
Met haar vraag legde de campinghoudster wel een punt bloot dat

nog niet in de vergunningen van het
equestrian centre De Peelbergen
vastgesteld bleek. “Er zijn geen
kampeerplaatsen of logies in het pand
toegestaan”, legde de verantwoordelijk ambtenaar uit. Maar hoewel de
paarden op het speciaal daarvoor aangelegde parkeerterrein met 150 plekken in grote trucks overnachten, is niet
stilgestaan bij het feit dat de ruiters
ook in de vaak compleet ingerichte
trailers blijven slapen. Dat wordt in de
huidige vergunning nog niet verboden,

maar er is ook geen rekening mee
gehouden. Over toeristenbelasting
wordt dan ook niet gesproken.
“Maar in een camper op de
parkeerplaats bij het Kronenbergerhof
overnachten, dat mag niet”, wijst de
campinghoudster de tegenstelling aan,
die ook de aanwezige gemeenteraadsleden enigszins verbaasde.
Het hippisch centrum is naar
verwachting voor de zomer van 2015
klaar.

LED-tv van Expert Coenders uit Horst

Wendy van Helden wint
WK-poulewedstrijd HALLO
Deelneemster Wendy van Helden
uit Horst heeft met 314 punten de
WK-poulewedstrijd gewonnen van
nieuwsblad en –site HALLO Horst aan
de Maas. Uit handen van Emiel
Coenders kreeg zij een 40 inch
LED-tv, beschikbaar gesteld door
Expert Coenders uit Horst.
Wendy van Helden: “Ik ben heel blij
met de prijs. De jongens thuis hadden
me uitgelachen om de uitslagen die ik
in de poule had gegokt, maar uiteindelijk had ik de troostfinale en de finale
goed ingevuld. Wie het laatst lacht,
lacht het best.”
Wendy liet Rob Driessen uit
Melderslo achter zich. Hij verzamelde
310 punten en won daarmee een voetbaltafel, aangeboden door Intertoys uit
Horst. De derde plaats ging naar Ritchie
Gruntjens (307 punten) eveneens uit
Horst, die een Bavariabierpakket met
Holándress won.
Na de poulewedstrijden was de
eerste prijsuitreiking. De eerste prijs,
een T-shirt van het Nederlands elftal,
aangeboden door Meulendijks Sports en

Travel uit Horst, ging naar het team RW
fan uit Wanssum. De tweede prijs, een
BBQ-pakket ter waarde van
40 euro gesponsord door Keurslager
Ferry Janssen uit Sevenum, ging naar

team J. Verbers uit America.
Een TV-kijkpakket met allerlei
versnaperingen, gesponsord door Albert
Heijn uit Horst, ging naar Frits Hendrikx
uit Grubbenvorst.

Oude linde Horst gekapt
De monumentale lindeboom naast voormalig restaurant De Alde Lind in Horst wordt gekapt. Volgens de gemeente
is dit noodzakelijk omdat de boom ernstig is aangetast door zwammen en er hierdoor veiligheidsrisico’s ontstaan.
“De boom is van binnen ernstig
aangetast door zwammen die houtrot
veroorzaken. Bij een zware storm kan
hij omvallen en er kunnen takken
afbreken. Daardoor is de boom een
gevaar voor zijn directe omgeving”,
aldus het College van B&W van Horst
aan de Maas.
De grote lindeboom aan de
Venrayseweg in Horst staat op de
bomenlijst en is een monumentale
boom. Volgens de gemeente ziet de
boom er van buiten misschien prima
uit, maar is zijn conditie zeer slecht.
Het college liet Bureau OBTA De Linde
uit Boxmeer de boom onderzoeken.
Uit dat onderzoek bleek dat het risico

groot is dat zware takken afbreken of
dat de boom omvalt. De gemeente
heeft de eigenaar van het pand daarom
geadviseerd de boom te kappen.
De gemeente geeft aan mogelijkheden om de boom nog een paar jaar
te behouden te hebben bekeken, zoals
het ver terugsnoeien van de toppen
van de boom of het inzetten van een
andere schimmel die de verspreiding
van de schadelijke zwam vertraagt.
Het college geeft ook aan dat dit geen
optie is gebleken. “Door het snoeien
blijft er echter vrijwel geen kruin meer
over. Bovendien is de kans groot dat
de zwam zich daardoor juist sneller
verspreidt. Tenslotte zijn deze maatre-

gelen geen garantie dat de boom de
komende vijf jaar kan blijven staan.
Daarom wordt binnenkort een kapvergunning aangevraagd en verleend”,
aldus de gemeente.
Naast de grote oude linde staat
nog een jongere lindeboom. Deze
staat ook op de bomenlijst en mag
volgens de gemeente dus niet gekapt
worden. “Bij het kappen van de
slechte linde en het renoveren van
het voormalige restaurant zullen dan
ook maatregelen getroffen moeten
worden om deze te beschermen.”
De gemeente heeft de hoop dat deze
kleine linde uiteindelijk weer uitgroeit
tot beeldbepalende boom.
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In de Riet opent nieuwe
speelvoorziening
Een nieuwe speelvoorziening met de naam ’t Riethukske werd zaterdag 12 juli in de wijk In de Riet in Horst
officieel in gebruik genomen. De voorziening is ontstaan op initiatief van de buurt zelf.

Waterbron Tienray
Kinderen van de basisschool
kunnen in de wijk weer spelen op een
nieuwe speelplek. Het wijkcomité
realiseerde dit in samenwerking met de
dorpsraad en gemeente Horst aan de

Maas, woningcorporatie Wonen
Limburg, vrijwilligers en bedrijven en
instanties die sponsorden met geld of
materialen. “En niet te vergeten, de
kennis om de overlast van water te

BOUWKAVELS VANAF € 146.000,- V.O.N.
NU KOPEN = 2014 WONEN!*

verdringen”, stelt voorzitter van het
wijkcomité, Daan Jans. “Wij als comité
hopen dat de kinderen uit de buurt veel
en lang gebruik mogen maken van
deze nieuwe en veilige speelplek.”

Water Maatschappij Limburg (WML) heeft donderdag 10 juli een
watertappunt geplaatst op het pleintje voor de kerk in Tienray. Dat
punt kwam op verzoek van de dorpsraad. De dorpsraad heeft daarnaast
een inwoner en grafisch vormgever uit hun dorp, Derk Alting Siberg,
bereid gevonden het tappunt een volgens hen voor Tienray passend
uiterlijk te geven. Het plan van de dorpsraad is om het waterpunt
tijdens de Mariafeesten officieel te onthullen én in te wijden.

NT
S T E PU
H O O G B E R E IK T!
BOUW

EER STE
B O UW G G E S TAR T!
IN
N
O
W

KOM NAAR DE
INFOMIDDAG

op de bouwplaats

OP VRIJDAG
18 JULI A.S. VAN
15.30 u TOT 17.00 u
6 COMFORTABELE EENGEZINSWONINGEN

4 ROYALE PATIOBUNGALOWS
•
•
•
•
•
•

SCHITTEREND WONEN VLAKBIJ
HET CENTRUM VAN SEVENUM

WWW.CREEMERHOF.NL

Royale kavels variërend van ca. 261 m² tot 288 m²
Standaard 2 slaapkamers
Ruime woonkamer en keuken
Standaard berging en bijkeuken
Uitzicht op groen
Diverse kopersopties mogelijk,
o.a. garage en 3e slaapkamer
• Verkoopprijzen vanaf € 239.000,- v.o.n.

• Royale kavels variërend van ca. 129 m² tot 227 m²
met tuin op het zuiden
• 3 slaapkamers
• Vaste trap naar ruime zolder
• Vrije achterom middels (mandelig) achterpad
• Standaard uitbouw
• Standaard buitenberging
• Verkoopprijzen vanaf € 179.000,- v.o.n.
*informeer voor welke woningen dit geldt

t 077 260 00 00

t 077 398 90 90

en laat u informeren
over de nog in verkoop
zijnde woningen.
De inrit van de
bouwplaats is gelegen
tussen Maasbreeseweg
47 en 49.
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Ondernemend Sevenum
viert Franse feestdag
Gasterie Lieve Hemel in Sevenum heeft op zondag 13 juli aandacht besteed aan de Franse nationale feestdag
quatorze juillet. Dit deed zij geheel in sfeer met een Franse markt, een expositie, livemuziek en Franse wijnen en hapjes.

winkel&bedrijf 09
Infomiddag

Hoogste punt
Creemerhof bereikt
In Sevenum werd vrijdag 11 juli het hoogste punt bereikt van de acht
woningen, die behoren tot het nieuwbouwplan Creemerhof. In één
maand werd het casco van de woningen geplaatst.

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

Janssen de Jong Projectontwikkeling BV ontwikkelt in totaal
elf koopwoningen en drie bouwkavels op het Creemerhof. Janssen de
Jong Bouw Zuid BV uit Venlo startte
dinsdag 10 juni met de bouw van de
eerste woningen. De verwachting is

dat de woningen in het najaar opgeleverd kunnen worden.
Janssen de Jong organiseert
vrijdag 18 juli een infomiddag op de
bouwplaats. Van 15.30 tot 17.00 uur
kunnen geïnteresseerden de woningen bekijken.

Melkveebedrijf start
verkoop eigen ijs
Melkveebedrijf Hoeve De Hei in America verkoopt sinds kort ijs,
gemaakt van de melk van haar eigen koeien. Naast het organiseren
van rondleidingen gaat het bedrijf zich ook toeleggen op de losse
ijsverkoop.

Buiten ziet het er gezellig druk
uit. Mensen blijven in en uit lopen
en zoeken een plaatsje aan een van
de tafels in de tuin. Aan de zijkanten
staan barretjes en een Franse keuken
opgesteld.
Marcel van den Beuken van

gasterie Lieve Hemel legt uit: “We zijn
hier altijd al Frans georiënteerd. Vorig
jaar vierden we deze feestdag voor het
eerst op een zondag en dit jaar blijkt
dat weer een groot succes, kijk maar.”
Het doel van de gasterie is
met de feestdag de Franse cultuur

overbrengen. Daarbij krijgt gasterie
Lieve Hemel hulp van andere lokale
ondernemers. De winkel waar mensen
wijnen kunnen kopen, is open en de
serveersters lopen rond met wijnen en
kaasplankjes. Ondertussen luistert het
publiek naar livemuziek.

Oh, zit dat zo!

Wijziging kindregelingen en
gevolgen voor kinderalimentatie
Door: Marion van den Aker-Groffen
Per 1 januari 2015 bestaan er nog vier kindregelingen: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting worden afgeschaft. Ook de fiscale aftrek voor het levensonderhoud
van kinderen wordt afgeschaft.

Kinderalimentatie
De wijzigingen in de kindregelingen zijn van invloed op de
draagkracht van gescheiden ouders
en dus ook op de hoogte van de
kinderalimentatie die men betaalt
of ontvangt. Omdat de inkomensgrens voor het kindgebonden budget
daalt, krijgen mensen met een
inkomen boven deze grens minder
tegemoetkoming voor kinderen tot
18 jaar. Alleenstaande ouders krijgen met ingang van 1 januari 2015
wel extra kindgebonden budget.
Als de verzorgende ouder meer
of minder kindgebonden budget
ontvangt en dus meer of minder kan

Een klein gedeelte gaat naar een ijsmaker in de regio die de ijsproductie
op zich neemt.
De rauwe melk wordt daar ter
plaatse gepasteuriseerd en verwerkt
tot ijs in vier smaken: room, yoghurt,
aardbei en chocolade.

Vissers Aardbeiplanten BV in America, Noord-Limburg
is een vooraanstaand vermeerderaar van aardbeiplanten,
aspergeplanten en frambozenplanten. Naast vermeerdering
wordt ook veel aandacht gegeven aan het veredelen van
nieuwe aardbeirassen. Naast de vestiging in Limburg heeft
het bedrijf ook vestigingen in het buitenland.

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

bijdragen in de kosten van de kinderen, leidt dit tot een andere verdeling
van de kosten van de kinderen.
Belasting
Bij de berekening van de draagkracht wordt het fiscale voordeel van
de betalende ouder bij zijn of haar
draagkracht opgeteld, zodat ook het
kind meeprofiteert van het fiscale
voordeel. Dit is altijd al zo gebeurd bij
alle bestaande alimentatie-afspraken
en -uitspraken. Als het fiscale voordeel
per 1 januari 2015 komt te vervallen,
dan levert dit voor de betalende ouder
dus een financieel nadeel op, dat behoorlijk kan oplopen. Dit kan tot gevolg
hebben dat hij of zij de kinderalimentatie niet meer kan opbrengen.
Wijziging
In dat geval is er sprake van gewijzigde omstandigheden op grond waarvan de kinderalimentatie kan worden

Het melkveebedrijf dat gerund
wordt door Jeroen Nabben en
Marleen Hesen, heeft een veestapel
van 110 melkkoeien en tachtig stuks
jongvee en produceert jaarlijks
1 miljoen liter melk, die geleverd
wordt aan Friesland Campina.

gewijzigd. Als ouders er samen niet
uit komen, kan de betalende ouder
via een advocaat een verzoek tot
wijziging indienen bij de rechtbank.
Advies
Hebt u vragen over dit onderwerp? Wilt u een (her)berekening
van uw draagkracht of een beoordeling van de haalbaarheid van een
wijziging van de kinderalimentatie?
Dan zijn wij u graag van dienst.

Recentelijk zijn in America nieuwe kassen gebouwd voor
de opkweek van Elite uitgangsmateriaal en zijn nieuwe
trayvelden aangelegd voor opkweek van plug- en trayplanten.
Daarvoor zijn we op zoek naar een:

medewerker(ster)
plantenteelt
Wij zoeken een betrouwbaar en serieus persoon die geen
9 tot 5 mentaliteit heeft. Iemand die in staat is werkzaam
heden te perfectioneren en het bedrijf verder uit te bouwen.
Iemand die de uitgevoerde werkzaamheden en de gereali
seerde kwaliteit controleert en pas tevreden is als hij zich
daarvan heeft overtuigd.
In deze veelzijdige functie houd jij je bezig in de aardbei
plantenteelt met de opkweek van uitgangsmateriaal, de
opkweek van stekken en de productie van trayplanten.
Daarnaast ben je in het voorjaar ook betrokken bij de
opkweek van frambozenstekken.
We bieden een verantwoordelijke fulltime baan met goede
ontwikkelingsmogelijkheden binnen een sterk groeiend
internationaal bedrijf.
Profiel:
• opleiding mbo/hbo werk- en denkniveau (Tuinbouw)
• teeltervaring in zacht fruit is niet vereist
• enige ervaring met trekker en landbouwmachines
• aanpakker en doorzetter
• geen 9 tot 5 mentaliteit
• gedreven om de teelten te perfectioneren
• in bezit van spuitlicentie en rijbewijs
Serieuze sollicitaties graag voor 24 juli, bij voorkeur per
mail en voorzien van uitgebreid cv, ter attentie van
Dhr. Ard Vissers aan info@vissers.com

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

Aardbeiplanten
Aspergeplanten
Frambozenplanten
aardbeiplanten
aspergeplanten

Midden Peelweg 10 NL-5966 RE AMERICA www.vissers.com
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Uitdagingen
Afgelopen week heeft de gemeenteraad een start gemaakt met de
begrotingsbehandeling voor de komende jaren. Het CDA heeft daarbij
aangegeven waar wij ons de komende jaren voor gaan inzetten. Dat zijn
de volgende drie punten.
Economie en werkgelegenheid. Wij blijven ons inzetten voor
een krachtige lokale en regionale
economie, cruciaal voor werkgelegenheid. Een thema dat de komende tijd
aandacht krijgt, is regellichtheid. Daar
gaat u meer van horen. Verder hebben wij onlangs vragen gesteld over
de samenwerking in Regio Venlo.

Al jaren werken we op regionaal
gebied samen, met name om de economie te stimuleren. Het CDA was daar
voor, is daar voor en blijft daar voor. In
onze ogen blijven echter resultaten van
die samenwerking achter. Reden om in
actie te komen.
Wonen. Een verantwoordelijkheid van de gemeente is zorgen voor

voldoende woningen, zodat iedereen die dat wil in de eigen kern kan
blijven wonen. Woningen bouwen
naar behoefte is daarbij belangrijk.
Wij voeren daarover gesprekken met
woningcorporaties. Momenteel maakt
de gemeente een dorpentour waarbij
iedereen kan aangeven waar behoefte
aan is. Op basis daarvan bepalen we
waar de komende jaren gebouwd gaat
worden, zodat we leefbare kernen
houden.
Zorg. Steeds meer taken komen bij
de gemeente terecht. Voor 1 januari

moeten belangrijke keuzes gemaakt
worden over de WMO, de jeugdzorg
en de Participatiewet. De uitdaging is
om op basis van verantwoorde keuzes
budgetten toe te wijzen. Daarbij moet
de juiste balans gevonden worden tussen kwaliteit en kosten. Het CDA kijkt
daarbij naar datgene wat iemand echt
nodig heeft.
De uitdagingen zijn groot. Wij gaan
die uitdagingen graag aan. Alle mensen
van het CDA willen zich voor de volle
100 procent inzetten voor de samenleving. Wij gaan ervan uit dat iedereen

zich op zijn manier blijft inzetten voor
de samenleving. Alleen zo maken we
die gezonde toekomst waarin we op
een fijne manier kunnen samenleven.
Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Ik wens u, namens alle mensen
van het CDA een hele fijne vakantie
toe. Wellicht dat deze tijd van ontspanning inspiratie oplevert voor de
toekomst. Het CDA hoort dat graag.
Rudy Tegels,
fractievoorzitter
CDA Horst aan de Maas

Duurzaamheid, gezondheid en fiets- en wandelplezier
Fietsen en wandelen helpen mee aan duurzaamheid. In dit geval door
je te verplaatsen zonder fossiele brandstoffen te gebruiken. Dan eten we
de voorraden van onze aarde wat minder snel op. D66 werkt graag mee
om veranderingen op een aanvaardbare manier door te voeren.
Daarnaast helpt het fietsen en
wandelen ons om op een plezierige
manier te bewegen waardoor ook
onze gezondheid positief wordt
beïnvloed. We kunnen ons prima
verplaatsen door te wandelen (voor
kortere afstanden) en op de fiets voor
het rondtrekken in de vakantie, het

doen van boodschappen en het
woon-werkverkeer, als het niet te ver
is. Naast het plezier van het bewegen,
zijn er ook nog de voordelen voor het
milieu en de eigen beurs. Bereken
maar eens uw benzineverbruik voor al
die kleine stukjes. Duurzaamheid,
gezondheid en plezier ineen.

D66 wil dit graag stimuleren door
het plezier in het fietsen en wandelen
verder te vergroten waardoor meer
mensen over de streep getrokken
worden om fiets en wandelschoenen
te pakken. D66 is voorstander van het
verder geleidelijk uitbreiden van de
vrijliggende fietspaden. Daarnaast zien
we ook graag dat het rijgedrag op onze
landelijke wegen in de hand wordt
gehouden en dat deze wegen landelijk
blijven.
Spelbreker bij het fietsen wil nog

wel eens het weer zijn of het gevoel
van onveiligheid. Om daarbij te helpen,
is D66 er voorstander van om de
fietsers bij de stoplichtenvoorrang te
geven (niet hen laten staan in de brandende zon of stromende regen), door
in te breken in de stoplichtencyclus.
Verder zouden op lange open stukken
eenvoudige schuilplaatsen aangebracht
kunnen worden, op donkere stukken
duurzame verlichting en bij veel kernen
drinkwatervoorzieningen.
Het fietsgebruik kunnen we zo

stimuleren. De gemeente wordt extra
interessant voor toeristen, wat onze
toeristenindustrie helpt. Het is een
(kleine) bijdrage voor duurzaamheid
en gezondheid en het spaart uw
beurs. Wilt u hierover, of over andere
(politieke) zaken met ons spreken,
dan kan dat elke eerste zaterdag van
de maand en dus ook 2 augustus van
11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek
in Horst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Volg dé culinaire fietstocht
met het ‘Happen en Trappen’-arrangement
toestelprijs:

gratis

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

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

geldig van 10 juli t/m 31 augustus

vakantietijd, broodjestijd!
puntjes of
bolletjes
8+2
GRATIS
elke zaterdag
open tot 18 uur

Brood- en
Banketbakkerij

nu 2 jaar van €47.50

€ 38.-

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

www.restauranthetmaasdal.nl

Crist Coppens

Heerlijke vuurpijl iedere 4e gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

/mnd

• 300 min/sms
• 1500 MB
keuze uit alle netwerken:

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

Horst
Venray
Venlo

Novocom

Kom spelen in ons
maïs labyrint!

Lekker barbecueën,
4 gemarineerde speklappen en
4 barbecueworstjes samen € 6,50
VLEESWARENKOOPJE

Samsung
Galaxy S5
16GB

Pret
ng
voor jod
en ou

Kerkstraat 18 | 077 3987648
Schoolstraat 18 | 0478 512498
Klaasstraat 42 | 077 3518196

horst@novocom.nl | www.novocom.nl
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Aanbesteding zorg regio
Twee woningbouwkavels
Noord-Limburg van start Beemdweg Melderslo
Verkoop bouwkavels

De zeven gemeenten in Noord-Limburg startten op 11 juli met een gezamenlijke aanbesteding van taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding en de Participatiewet. Per 1 januari
2015 krijgen gemeenten deze taken overgedragen van het Rijk en de Provincie. Alle zorg- en
welzijnsinstellingen die een aanbod hebben voor de uitvoering van deze taken, worden van
harte uitgenodigd om een aanbod te doen. Dit geldt nadrukkelijk ook voor kleine organisaties
en ZZP-ers.
De gemeenten willen de nieuwe taken
anders gaan uitvoeren dan voorheen is
gebeurd. Als uitgangspunt kijken we naar
wat de hulpvrager en zijn omgeving nog wél
kan. De ondersteuning richt zich vervolgens op die dingen die dan echt niet meer
lukken. Met die hulp laten we iemand weer
zo zelfstandig mogelijk mee doen in de
maatschappij.

Aanbestedingsprocedure
De offerte-uitvraag met het Programma van
Eisen, werd op 11 juli a.s. gepubliceerd op
Tenderned. Aanbieders hebben tot 29 augustus
2014 de tijd om te reageren. Op 3 oktober 2014
wordt de voorlopige gunning bekend gemaakt,
waarna op 23 oktober 2014 de definitieve
gunning bekend wordt. Daarna worden de
contracten getekend.

Bouwkavels
De gemeente Horst aan de Maas heeft
aan de rand van Melderslo een tweetal
woningbouwkavels aan Beemdweg
beschikbaar voor uitgifte. Deze kavels
zijn bedoeld voor de bouw van vrijstaande
woningen. De kavels zijn ruim opgezet en
liggen aan de rand van het dorp.
Bij de aankoop van deze kavels

kunt u in aanmerking komen voor de
stimuleringsmaatregelen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is
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.

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

Bekendmakingen
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
Lorbaan 9a
Griendtsveen
Peelvenen HOR01 sectie 1
nr 284 en 262
St. Barbarastraat kavel 1
Grubbenvorst
Veestraat 3
Pastoor Vullinghsplein 14
Hegelsom en Horst
Eikenwal 20 Hegelsom en
St. Annastraat bij de kapel Horst

Horst
Op de Kamp 4
Molengatweg 7
Gebr. van Doornelaan 25
Witveldweg 104 en 106
Vrouwboomweg 7
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Parkeren Horst Centrum
Kronenberg
Straatnaamgeving Travers
Melderslo
Broekhuizerdijk 48

Glas over?
Glas over?
Schone platte stukken glas zoals
Glas
over?
glasplaten,
ruiten
en stukken
spiegelsglas
halen
Schone
platte
zoals

wij gratis
aan huisruiten
op. en spiegels halen
glasplaten,
Schone
platte
stukken
glas
zoals
Bel 077wij
- 477
97
77
een
afspraak.
gratis
aanvoor
huis
op.
glasplaten,
ruiten
en
spiegels
halen
Glas datBel
vervuild
is met
en
077 - 477
97
77kitvoor
een afspraak.
wij
gratisGlas
aandat
huis
op. bijishet
vervuild
met
kit- en
stopverfresten
horen
bouw
Bel
-stopverfresten
477 97 77 voor
een afspraak.
horen
bij het bouw
en 077
sloopafval.
Glas daten
vervuild
is met kit- en
sloopafval.
stopverfresten horen bij het bouw
en sloopafval.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Sevenum
Raadhuisplein 1a
Veenpluis 17
Raadhuisplein 1a
Straatnaamgeving Piri
Reisweg
Swolgen
Hulsweg 3
Osterbos 8

Evenementen aanmelden
voor kalendergids

Verenigingen en organisaties kunnen hun evenementen voor de kalendergids 2015 tot 1 september doorgeven aan Cluster Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning

Zet ze in het zonnetje
Mensen die op een bijzondere wijze
bijdragen aan het bevorderen van de
veiligheid in onze samenleving moeten
hiervoor geëerd en beloond worden. Twee
jaar geleden heeft de Stichting Maatschappij
en Veiligheid daarom de Prof Mr Pieter van
Vollenhoven Penning in het leven geroepen.
Kent u iemand die door moedig optreden een

bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid in
de maatschappij. Dan kunt u deze persoon
voordragen voor een penning. In de maand
december reikt de stichting weer enkele
bronzen en zilveren penningen uit.
Kijk voor verdere informatie op www.
maatschappijenveiligheid.nl/themas/erkenningen-waardering.

Jeugdsportfonds

In de zomermaanden krijgt u als ouder vaak weer een brief van de sportvereniging, met het
verzoek om de contributie voor uw kind te betalen. Of misschien moet u wel nieuwe sportkleding aanschaffen voor uw kind. Als u afhankelijk bent van een minimuminkomen, of net iets
meer, dan kost het vaak moeite om deze kosten te betalen. Daarom is de gemeente
Horst aan de Maas aangesloten bij het Jeugdsportfonds.
Het Jeugdsportfonds vergoedt namelijk
de kosten in verband met contributie en/of
sportkleding voor kinderen van 4 tot en met
20 jaar. De vergoeding bedraagt per kind
maximaal € 225,- per jaar. Er kan voor
meerdere kinderen uit het gezin een vergoeding
worden aangevraagd. U hoeft zelf geen geld
voor te schieten aan de sportvereniging of
sportzaak. Het Jeugdsportfonds regelt namelijk
de betaling.
U kunt zelf geen aanvraag indienen.
U moet hiervoor contact opnemen met
een zogenaamde intermediair. Dit kan
bijv. de leerkracht van uw kind zijn, een

jeugdarts, consulent van de gemeente,
maatschappelijk werker of hulpverlener van het
Bureau Jeugdzorg. Het moet wel iemand zijn
die bij uw kind of gezin professioneel betrokken
is. Deze intermediair kan namens u een
aanvraag bij het Jeugdsportfonds indienen.
Voor meer informatie over het jeugdsportfonds
kunt u terecht op de gemeentelijke website,
www.horstaandemaas.nl of op
http://limburg.jeugdsportfonds.nl/
Uw intermediair kan voor informatie ook
contact opnemen met Kim Wijnants, consulent
Jeugdsportfonds Limburg.
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RAADSFEITEN
EDITIE 17 JULI 2014

Raadsvergadering
dinsdag 8 juli 2014
De raadsvergadering van dinsdag 8 juli staat voor een groot deel in het teken van de behandeling van de Kaderbrief 2014. Met ‚ slechts’ acht agendapunten weet voorzitter Kees van Rooij
de vergadering binnen een opvallend kort tijdsbestek af te handelen.
Spreekrecht raadsleden.
Er zijn geen aanmeldingen voor het burgerpodium tijdens deze vergadering en daarom
verzorgt de heer Van Baal (SP) tijdens het
spreekrecht voor raadsleden de aftrap. Hij
spreekt zijn zorgen uit over de noodgedwongen
fusie van de korfbalverenigingen van America,
Hegelsom en Horst. Hij grijpt dit voorbeeld aan
om vraagtekens te zetten bij de leefbaarheid
in de kernen. Voorzitter Van Rooij pareert deze
voorzet en geeft aan deze bal liever door te
spelen naar agendapunt 7, waarin de Kadernota
2014 wordt behandeld.
Actieve informatie vanuit het college
Wethouder Van Rensch meldt dat een bureau
onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden
van breedbandinternet in de buitengebieden.
Bovendien wordt bekeken of er op dit vlak
kan worden samengewerkt met de Gemeente
Venray.
Wethouder Vostermans heeft gesproken met de
verschillende betrokken partijen inzake het LIFE
+ Peelvenenproject rond Griendtsveen. Hij laat
weten dat Staatsbosbeheer de klachten van de
actiegroep “Het mug nie gebeuren” serieus in
behandeling gaat nemen.
Kaderbrief 2014
Nadat agendapunt 4, het verslag (bij hamerslag), en 5 en 6 (bestemmingsplannen) zijn
afgehandeld, wordt de kaderbrief 2014 in
behandeling genomen. Hierin wordt een eerste
bijstelling van de begroting voor 2014 en 2015
tot en met 2018 gemeld. De heer Kemperman
(D66) is het eerst aan bal en zegt teleurgesteld
te zijn over de tegenvallende cijfers, vooral na
de meevaller van 2013. Hij hoopt dat het college bij de herkansing in september een meer
uitgebreide toelichting kan geven op verschillende zaken. Er is wel een compliment voor de
helderde voortgangsrapportage. Ook de heer
Coppus (SP) is niet blij met de bijstelling van
1.6 miljoen op de begroting vanuit de algemene
reserve. Hij is bang dat Gemeente Horst aan de
Maas behoorlijk op haar reserves gaat interen.
Verder vraagt hij zich af of het college de komende tijd nog meer verrassingen in petto heeft

en wat dit betekent voor het vertrouwen van de
burgers in het college. De heer Coppus kaart
ook het onderwerp van starterswoningen aan
en wil graag weten welke begrotingsprognose
wethouder Op de Laak voor ogen heeft, onder
andere met betrekking tot het stijgend aantal
mensen met een bijstandsuitkering. Hij sluit op
dit laatste punt aan met de opmerking dat een
wethouder met een wachtgeldregeling volgens
dezelfde regeling behandeld moet worden als
een bijstandsgerechtigde burger.
Amendement
Middels een amendement vraagt de heer Tegels
(CDA) een voorbehoud voor de reservering van
€ 394.000 binnen het Participatiebudget ten
behoeve van het Sociaal Domein. Het voorbehoud is dat het college later (wanneer meer
zicht op de cijfers is) met een nieuwe motivering komt. Hij pleit voorts voor het behoud van
voldoende voorzieningen in de kleine kernen
om de leefbaarheid in stand te houden. De heer
Hendriks (Essentie) maakt zich zorgen over het
vullen van de gaten in de begroting vanuit de
reserves. Hij pleit er bovendien voor de kaders
te blijven toetsen. Voorts ziet hij grote kansen
in de verdere ontwikkeling van de plannen rond
toerisme en recreatie in de gemeente.
De heer Bouten (PvdA) vraagt om te blijven
anticiperen op de verwachtte demograﬁsche
krimp in Horst aan de Maas. Ook hij hoopt dat
Gemeente Horst aan de Maas ﬁnancieel gezond
blijft. Hij vraagt zich hardop af of de Gemeente
op deze wijze moet blijven opereren.
Wethouder Van Rensch geeft aan alles in het
werk te stellen om de begroting sluitend te
houden. 2015 Wordt volgens hem een belangrijk jaar, mede door de nieuwe Participatiewet.
Bij de bezuinigingen zal volgens hem kritisch
worden gekeken naar de ontwikkelingen. In
haar reactie zegt wethouder Op de Laak blij te
zijn met het amendement van het CDA. Volgens
Op de Laak wordt het bepalen van de begroting
voor de WMO volgend jaar giswerk, omdat nog
niet duidelijk is hoeveel middelen beschikbaar
komen vanuit de landelijke overheid.
Het amendement en de Kaderbrief 2014 worden
door de fracties, behalve de SP- aangenomen.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Mogen wij ons als nieuw
raadslid even voorstellen?
John Jenniskens
CDA
Daar ga ik voor
Ik ben John Jenniskens, 50 jaar, getrouwd
met Ellis Jenniskens en 2 kinderen (Sjoerd en
Maud). De komende 4 jaar wil ik me samen
met mijn CDA collega’s in gaan zetten voor alle
inwoners in Horst aan de Maas Sinds meer dan
30 jaar ben ik actief in het vrijwilligers gebeuren
in Grubbenvorst.Momenteel ben ik voorzitter
van de prachtige stichting Gewoën Grubbevors.
Wonen, werk en welzijn is waar ik me op wil focussen de komende 4 jaar. Dat wil ik niet alleen
gaan doen maar juist en vooral gewoon samen
met de inwoners van Horst aan de Maas Als u
mij niet weet te vinden dan weet ik u te vinden.
Alleen door dit gewoon samen te doen blijft
onze gemeente een prachtige gemeente om in
te wonen, een gemeente met pit!

Jan Wijnen
PvdA
Daar ga ik voor
Samen werken aan een vitaal buitengebied
Mijn ambitie is te streven naar een vitaal en
duurzaam karakteristiek Noord-Limburgs landschap en in te zetten op behoud hiervan en
waar mogelijk en nodig dit te versterken. Dit
is te bereiken door met bewoners, belangenorganisaties en bedrijven te werken aan een
aantrekkelijke plattelandsgemeente, waarin het
goed wonen, werken en recreëren is. Daar waar
onvermijdelijke ingrepen plaatsvinden zullen
keuzes gemaakt moeten worden en moeten we
ook soms nee durven zeggen tegen ontwikkelingen. Waar agrarische bedrijvigheid de ruimte
krijgt, inzetten voor een optimale landschappelijke inpassing. Het is belangrijk zuinig te zijn op
onze schaarse ruimte om de kwaliteit van ons
buitengebied te beschermen.

Riek Janssen
SP
Daar ga ik voor

Op vrijdag 27 juni hebben de raadsleden en leden van de Commissie Ruimte een bezoek gebracht aan
het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas. Ook werden zij ontvangen in de zichtstal Aan
den Herenbosweg te Melderslo, alwaar een gesprek met enkele leden van de LLTB plaatsvond.

Sinds 1989 ben ik actief voor de SP. In 1994
werd ik gekozen als raadslid voor de SP in
Venlo. Sinds 2011 woon ik weer in Sevenum.
Ik vind het ﬁjn om mij politiek in te zetten voor
de inwoners van Horst aan de Maas.
Ik pak de problemen graag praktisch aan.
Geen moeilijke woorden, geen ellenlange
wachttijden om antwoorden te krijgen op
gewone vragen. Mijn politieke hart gaat
vooral uit naar de jeugd en ouderenzorg en
de leef omgeving. Ook het behoud voorzieningen in de dorpen vind ik belangrijk.
Als u vragen hebt op een van deze terreinen
bel mij dan gerust op.
Graag zet ik mij in voor uw belang.
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Wat
zeg je?

Ben je voor of tegen een walk of fame?

Als het voor echt ‘onzichtbare’
mensen is, dan wel

Centrum Management Horst en gemeente Horst aan de Maas opperden onlangs het idee voor een
walk of fame in het centrum van Horst, waarmee mensen die zich hebben ingezet voor de
samenleving kunnen worden geëerd. Eén op de drie inwoners van Horst aan de Maas ziet wel
iets in die plannen, maar tegenstand is er ook. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
van mening dat de betekenis van het
Eén op de drie mensen ziet het
initiatief wel zitten, 40 procent is tegen. initiatief nog niet helemaal duidelijk is,
dus dat ze zich er geen mening over
Een kwart van de inwoners geeft aan
kunnen vormen. “Indien het echt voor
het niet te weten of geen mening te
‘onzichtbare’ mensen
hebben. Veel men“Wat een
is, dan oké.” Weer
sen vragen zich af
persoonsverheerlijking” anderen vinden het
hoe uitvoerbaar het
overbodig: “Iedereen
plan is om een walk
“Wie verdient die walk of is belangrijk, daar
of fame in Horst
fame niet?”
heb je geen naamteaan de Maas te
creëren. “Wat is het
“Niet als het de burgers geltjes voor nodig.”
Als de walk of
uitgangspunt? Het
extra geld kost”
fame er komt, dan
plein hoeft niet in
moeten het Centrum Management of
5 jaar vol te liggen met tegels, anders
sponsoren de kosten op zich nemen,
wordt het een lachertje”, stelt één
vindt 52 procent van de inwoners.
van de ondervraagden. Anderen zijn

Geen
mening
26%

Slechts
16 procent wil
de rekening bij
de gemeente
neerleggen. Over
de invulling is het
merendeel het eens:
60 procent vindt dat de
gewone burgers moeten kunnen
beslissen wie er een tegel krijgt, in
plaats van het Centrum Management
of de gemeente. “Als het dan toch
door moet gaan, dan maar via de stem
van het volk.” Een ander twijfelt of dit
effectief zal zijn: “Als de burger mag
kiezen, krijgen alleen mensen die al
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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

wonen, welzijn en zorg

AL 1

EESTEN BIJ FROXX

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit

Voor
34%

Tegen
40%

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

bekend zijn bij het grote
publiek een tegel.
De gemeente
weet vaker wie
er op de achtergrond veel
werk verricht.”
Een oplossing
is er misschien
ook: iemand
stelt een tegel
voor ter ere van
iedereen die vrijwilligerswerk doet, in welke
vorm dan ook. “Er zijn zoveel
mensen die anoniem veel doen voor de
medemens.”
Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

HORECA

SPORTLES

www.proteion.nl

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
A73 afrit. www.froxx.nl
10. Tel. 077 - 477 01 11
Venrayseweg
116 Horst
. A73Horst.
afrit 10 . 077-4770111
Culinair genieten
€ 33,De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 50 personen.
Venrayseweg 116 Horst . A73 afrit 10 . 077-4770111 . www.froxx.nl

Bespreking Poll week 27

Horst is meest logische plek voor korfbalclub Oxalis
Deze stelling legden we u twee weken geleden voor. Ongeveer twee op de
vijf stemmers was het hiermee eens, maar 61 procent stemde tegen: zij vinden
Hegelsom een betere plek of vinden dat niet alles naar Horst verplaatst moeten
worden.
De korfbalverenigingen van America, Horst, Meterik en Hegelsom zijn gefuseerd tot één club, SV Oxalis. Hun nieuwe thuisbasis is op sportpark Ter Horst,
ondanks dat eerder werd gekozen voor sportpark Wienus in Hegelsom. Het
College van B&W besloot hiertoe toch besloten vanwege de kosten en het centraliseren van sportaccommodaties. Veel stemmers zijn het hier niet mee eens.
“Het is al jaren dat Horst alles wil en de kerkdorpen vergeet”, laat een stemmer
weten. Chris van Rens uit Hegelsom vindt het ongekend dat de gemeente geld
uitgeeft om de leefbaarheid van de kleine kernen te bevorderen, terwijl ze aan
de andere kant sportverenigingen, de lijm van de samenleving, afbreken in die
dorpen.

De Hegelsomse Miranda Clabbers verwoordt haar zorgen als volgt:
“Het besluit van de gemeente staat haaks op de ontwikkelingen op het terrein
van leefbaarheid in de kleine kernen. Het is spijtig dat twee kleine kernen
(America en Meterik) haar korfbalclub hebben moeten laten gaan, echter er
was nog een mogelijkheid om het in één kleine kern overeind te houden. De
gemeente pretendeert leefbaarheid in de kleine kernen hoog in het vaandel te
hebben staan, maar dat is een illusie gebleken. Blijkbaar prevaleert het sporten accommodatiebeleid boven de leefbaarheid in de kleine kernen. Initiatieven
zoals die van SV Oxalis zouden door de gemeente moeten worden toegejuicht
en ondersteund! Als we spreken over de eigen kracht van een dorp, zelfredzaamheid en zelfsturing is dit toch een schoolvoorbeeld? Hoe kan de gemeente
hieraan voorbij gaan? Sport moet een middel zijn om de leefbaarheid te vergroten!” Marieke Claessens uit Hegelsom sluit zich bij haar aan. “Tevens maak ik
me zorgen over ledenwerving wanneer de locatie Horst is.”

Zonder vaccinaties op reis, kan best
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het is zomer en voor veel mensen betekent dat op vakantie gaan. Populaire
vakantielanden, zoals Frankrijk, Spanje en Italië worden goed bezocht. Er zijn
ook inwoners van onze gemeente die voor hun vakantie iets verder reizen.
En wie verder van huis gaat, loopt eerder het risico om besmet te raken met
bijvoorbeeld hepatitis A. Een vaccinatie halen, kan een oplossing bieden.
Uit cijfers van TNS-NIPO blijkt dat een half miljoen Nederlanders
ongevaccineerd op reis gaat naar risicobestemmingen. Wie bijvoorbeeld naar
Kroatië, Turkije, Marokko of Egypte gaat, moet eerst een vaccinatie halen bij
de apotheek. Op de website van GGD Noord-Limburg vind je precies in welke

landen je een risico loopt en dus een of meerdere vaccinaties moet halen.
Een goede voorbereiding is het halve werk. Je kunt maar beter een
vaccinatie halen om er zeker van te zijn dat je gezond terugkeert. Wie wil zijn
vakantie nu laten verpesten door een parasiet, een virus of een gevaarlijke
ziekte?
Van de andere kant kun je er ook een gokje op wagen. Een vaccinatie kan
veel geld kosten en het risico om besmet te raken is misschien wel heel klein.
Daarnaast is een vaccinatie ook niet helemaal zonder gezondheidsrisico’s.
Zonder vaccinaties op reis, kan best. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 28) > Eén horecamunt voor heel Horst aan de Maas is handiger > eens 70% oneens 30%

Identiteit

De afgelopen weken schreef
HALLO Horst aan de Maas
artikelen over basisscholen die
fuseren, over korfbalverenigingen
die samen in Horst verder gaan en
over woningcorporaties die geen
woningen meer per dorp aanwijzen. De vraag die bij me opkwam:
wat maakt een dorp een dorp?
Zijn het fysieke grenzen of zijn het
historische verhalen over champignons en peelwinning, doorverteld over generaties? Wat mij
betreft zijn het de mensen.
Wat linkt mensen aan hun
dorp? Mijn beeld: ze kennen er
iedereen, ze zijn er opgegroeid,
zijn met dezelfde mensen naar
school gegaan of kennen hen van
de sportverenigingen. Mensen
hebben geen binding met het
dorp in geografische zin – of
misschien ook een beetje – maar
voornamelijk met de mensen.
Zij zíjn het dorp.
Maar woningcorporaties
zorgen er met hun clustering wel
voor dat jongeren helemaal niet
gegarandeerd kunnen blijven
wonen in het dorp waar ze
opgegroeid zijn. En naar school
met alleen kinderen uit jouw dorp
zit er straks ook niet meer in. Die
sportverenigingen fuseren, dus
ook daar verliest het dorp zijn
eigenheid. En de mensen die je
vroeger elke zondag in de kerk
zag, goed, we weten allemaal hoe
dat er voor staat. Carnaval als
verbindende factor? Afgelopen
seizoen bleek dat het feest ook
nog maar door de helft van de
inwoners wordt gevierd. Over het
verlies aan dialect maar niet te
spreken. Wordt een dorpsidentiteit straks nog gevormd door
bordjes ’welkom in’ en ’einde’?
Niet langer Lottumer of
Kronenberger, maar Horst aan de
Maaser... Maasenaar? Eén Horst
aan de Maas-dorp zal er niet snel
komen, want Swolgen en
Sevenum liggen nog steeds ver
uiteen en zijn wellicht nog te
verschillend. Maar een tussenstap
is misschien niet eens zo ver weg.
Misschien heeft de corporatie wel
een vooruitziende blik en is
clustering onvermijdelijk. Spreken
we straks misschien niet meer
over Tienray, Swolgen of Meerlo
maar over cluster TSM. Is het niet
langer Lottum, Broekhuizen of
Melderslo maar heet dat cluster
Maasvallei.
Identiteit, laat de politiek zich
daar maar eens zorgen over
maken. Want met alleen die
langbevochten pinautomaat die er
over dertig jaar misschien nog wel
is, behoudt een dorp niet zijn
eigen gezicht.
What Else?
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Eerste Passie voor Paard en Pony
Stichting Ruiterbelangen Sevenum, het Welsh-stamboek en Fjovrili
hielden op zaterdag 12 juli bij manege D’n Umswing in Kronenberg een
nieuw ruiterevenement, genaamd Passie voor Paard en Pony. Rudy Tegels
(34) uit Sevenum vertelt namens Ruiterbelangen Sevenum: “Het evenement is uniek vanwege de breedtesport. Het wedstrijdaanbod is groot.”

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

Op het grote evenemententerrein
in Kronenberg staan verspreid over het
terrein wedstrijden gepland. Langs de
linten staat publiek dat af en toe
enthousiast wordt. De jongste ruiters
zijn zes of zeven jaar en de oudste
ruiters zestig jaar. Het evenement is dit
keer zo bijzonder, omdat het aanbod
van wedstrijden heel divers is. “We
hebben een keuring, dressuur- en
springwedstrijden, eigenlijk van alles
wat”, legt bestuurslid Tegels uit. Op de
vraag wie er op een dergelijk
evenement af komt, antwoordt hij:
“Mensen uit heel Limburg en Brabant
zijn hier.”

Volgend jaar nog
groter

Negende editie JAKOvoetbaldagen in Lottum

Tegels heeft meegeholpen met het
opzetten van het evenement. Normaal
gesproken organiseert de ruitervereniging ieder jaar in mei een groot
concours. Dit jaar wilde de vereniging
uit Sevenum het anders aanpakken.
Tegels: “We wilden iets groters neer-

zetten. Dat hebben we nu gedaan met
drie verenigingen. Het is niet alleen
voor professionele ruiters dit keer,
maar ook voor mensen die gewoon
amateuristisch thuis paarden of pony’s
verzorgen en trainen.”
Terwijl het buiten een beetje
regent, maken de volgende ruiters
zich al op voor een wedstrijd. Over het
weer maakt Tegels zich geen zorgen.
“De paarden hebben schroeven onder
hun hoeven. Dat kun je zien als voetbalnoppen. Daardoor kunnen ze niet
uitglijden. Het weer is best goed. Voor
de paarden, het publiek en de ruiters
zelf.” De organisatie heeft de ambitie het evenement volgend jaar nog
groter te maken. “We hebben plek om
uit te breiden en alle verenigingen die
met ons mee willen denken en doen
zijn volgend jaar van harte welkom”,
eindigt Tegels zijn verhaal.
Terwijl de Welsh-keuring bijna
afgelopen is, beginnen aan de andere
kant weer nieuwe wedstrijden.
’s Middags is de jeugd aan de beurt en
wordt er gesprongen.

Op de voetbalvelden van SV Lottum wordt van maandag 14 tot vrijdag 18 juli weer flink gevoetbald. De voetbalvereniging organiseert de JAKO-voetbaldagen voor de negende keer. Een deel van de opbrengst van de sponsordribbel gaat dit jaar naar speeltuin Roeffen Mart.

Te koop
Heerlijke kersen
EN PRUIMEN

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

van Enckevort Fruit
Venloseweg 53 Sevenum
Tel. 06-22454865

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

Voor de kantine van de voetbalvereniging staan de jongeren kriskras
door elkaar. Nog even en dan mogen ze
de kleedlokalen in. Ieder team krijgt
een eigen kleedlokaal aangewezen en
al snel komen de eerste omgeklede
spelers naar buiten. Voor de officiële
opening komen de spelers per team het
veld opgerend. Op het gras vormen ze
een grote regenboog met alle
gekleurde tenues.
Terwijl Jok Relouw van SV Lottum
het openingswoord doet, staan de
kinderen wat met elkaar te kletsen.
Dan wordt er aandacht gevraagd voor
het goede doel van de sponsordribbel
die jaarlijks op de laatste dag, op vrijdag wordt gehouden. Speeltuin Roeffen
Mart in Grubbenvorst is dit jaar gekozen
en wil van de opbrengst een junglebrug
kopen. Om de voetbaldagen officieel te
openen schopt Jan Vissers van Roeffen

Mart de bal richting de goal. Er volgt
een applaus, waarna de jeugd begint.
Vol enthousiasme hebben de
jeugdige teams zich verdeeld over de
voetbalvelden. Hans Loonen vertelt
namens voetbalvereniging SV Lottum:
“Dit toernooi is echt een uitzondering
op de andere voetbaltoernooien in
Horst aan de Maas, omdat wij niet
alleen op een standaardveld spelen,
maar ook in voetbalkooien of bijvoorbeeld dat luchtkussen daar. De jeugd
heeft vakantie en dan willen ze iets
anders dan normaal”, denkt Loonen.
“Een vader die ooit kwam vragen of
we ook training wilde geven, heb ik
dat ook gezegd. De jeugd wil tijdens de
vakantie iets nieuws.”
Sjef Bongers van Sportevents4Kids
heeft iets nieuws naar Lottum weten
te halen. “Lottum heeft de primeur
van Nederland”, zegt hij over het

Duitse voetbalspel waarbij de jeugd de
Argentijnse sterspeler Messi mag proberen te verslaan. Het spel wordt donderdag en vrijdag gespeeld. “De kinderen
worden op vier momenten getest op
een parcours van acht meter. Messi
heeft het parcours in 5,12 seconden
afgelegd en dat moeten zij nu proberen
sneller te doen”, vertelt Bongers.
Het voetbaltoernooi is nu pas net
van start gegaan en voor de jongeren
is er maar een ding dat telt: winnen.
Rustig verlaten de laatste ouders hun
kroost en vertrekken ze naar huis.
Hun kinderen hebben al lang geen tijd
meer om gedag te zeggen. Volgens
Loonen zijn de kinderen deze week in
goede handen. De voetbalclub heeft
een hele groep oude en jonge vrijwilligers bereid gevonden om de club te
helpen. “Volgend jaar hopen we ons
10-jarige jubileum te vieren.”

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

SUMMERSALE!
álles nu 45%
afgeprijsd
www.ellislittlebirds.nl
ellislittlebirds

LAAT JE
ZIEN
Kerkstraat 1 Horst
077 398 26 61
www.kruytzeropt iek.nl
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en zo 15

GEPLUKT Trees Broers

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.

kelijk te schilderen. Dan gaat iedereen
op een andere plek zitten en dan loop
ik wat rond. Het is leuk om iedereen
bezig te zien.”
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Afgelopen jaren haar
droom nagejaagd

recept

Zelf heeft ze in de afgelopen vijf
jaar haar droom nagejaagd. “Ik heb
me mijn hele leven al bezig gehouden met schilderen en tekenen.
Nadat ik gestopt ben met werken,
ben ik begonnen aan een vijfjarige
opleiding aan de Kunstacademie
in Maasmechelen. Hier heb ik veel
geleerd. Het eerste jaar dat ik daar
begon, zaten de schildersklassen al vol.
Toen ben ik gaan tekenen. Daarna ben
ik overgestapt op schilderen. Dat was
echt super. We kregen acht uur theorielessen per week. Hiervoor moest ik wel
een keer in de week vroeg opstaan,
om 06.00 uur, maar het was het waard.
Ik zag het echt als mijn wekelijks uitje.
Het was daarnaast veel thuis werken,
maar ik heb er echt geen dag spijt van
gehad. Ik heb van mijn hobby mijn
werk gemaakt.”

Deze zomer stelt Joke van
Het Aardbeienland in Horst
speciaal voor de lezers van
HALLO Horst aan de Maas een
recept samen met aardbeien en
andere lekkere producten. Met
een paar tips maakt u zelf de
lekkerste zomerse gerechten.

Verse
aardbeien
en
mascarpone
Benodigdheden:
· 400 gram verse aardbeien
· 150 gram mascarpone
· 100 gram zure room
· 50 gram gemalen kokos
· Poedersuiker
· Verse munt
· Gedraaide wafelkoekjes

Bereiding:
•W
 as de verse aardbeien en droog
ze voorzichtig;
• r oer de mascarpone los met de
zure room tot een stevig mengsel
ontstaat;
• v oeg eventueel nog wat room toe
als het mengsel al te stijf is;
•m
 eng de gemalen kokos erdoor en
laat het geheel opstijven in de
koelkast;
• s chep er daarna met twee lepels
(even in heet water houden!)
eivormige bollen van;
• s erveer deze met de aardbeien;
•b
 estrooi het geheel met poedersuiker en versier met blaadjes verse
munt;
• s erveer er gedraaide wafelkoekjes
bij.
Geniet van dit heerlijke nagerecht!

Ze is al 41 jaar getrouwd met Henk (70), met wie ze samen twee dochters heeft en vier kleinkinderen heeft.
Schilderen is haar grote passie. Nadat ze gestopt is met werken, is ze een vijfjarige cursus aan de Kunstacademie in
Maasmechelen gaan volgen om haar schildertechnieken te verbeteren. Verder is ze een echt buitenmens, iets dat ze
combineert met haar voorliefde voor kunst. Deze week is Trees Broers (62) uit Meerlo geplukt.
Trees is geregeld in haar grote
tuin te vinden. “Ik hou me veel bezig
met de tuin. Het is een mengelmoes
van wilde bloemen, kersenbomen en
gewassen als rode kool. Zo is de tuin
mooi om te zien, maar ook heel lekker.
Het ziet er schilderachtig uit. Ik vind dat
een tuin er niet strak uit hoeft te zien.
Ik heb een steeds groter gedeelte van
de tuin veroverd, zo ben ik steeds meer
aan gaan planten. Vroeger stonden op
het achterste gedeelte de pony’s van
onze dochters. Die zijn nu al een tijdje
het huis uit.”

PUZZEL

Sudoku

Dit recept wordt u aangeboden door
Het Aardbeienland in Horst.

daar een te kopen.”
Trees werkt ook op een andere
manier in haar tuin. Zo schildert ze
namelijk veel van wat er te zien is en
geeft ze haar kennis door. “Ik geef ook
wel eens workshops hier in mijn tuin.
Bloemen zijn namelijk relatief mak-

”Op zaterdag 21 juni heb ik mijn
diploma in ontvangst genomen. Toen
gingen mijn dochters mee naar de
diploma-uitreiking. Nu was het eens
anders om en dat was erg leuk om
mee te maken. In september start ik
met een specialisatie van twee jaar.
Welke specialisatie dat het wordt, weet
ik nog niet. In ieder geval neem ik er
nog geen afscheid van de academie.”

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
ja
dan 20 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

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.

9

4
8

9

4

8

9

1

Eet u smakelijk!

Joke

“Mijn man en ik hoeven niet naar
de sportschool, we zijn veel bezig met
de tuin. Zeker nu, nu de kersen van de
kersenboom geplukt kunnen worden.
Het zijn er zo veel, dat we ze verkopen.
Dit krijgen we zelf niet allemaal op.
We eten veel van wat er bij ons in de
tuin groeit. Ik hoef dus bijna nooit naar
de supermarkt om groentes te kopen.
Eigenlijk vind ik het belangrijkste dat
onze tuin er mooi uitziet. Als ik vind
dat een rode kool zorgt voor een mooi
plaatje, dan laat ik hem staan en dan
ga ik liever naar de supermarkt om er

Diploma-uitreiking
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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asche braten v/h scharrelvarken
magere runderpoulet
kipschnitzels

100 gram € 1,25
100 gram € 1,35
5 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Horst aan de Maas in vakantiesferen
De zomervakantie in Horst aan de Maas is begonnen. Nu is het tijd om met vrienden een terrasje te pikken, samen te gaan zwemmen of lekker te wandelen. De zomer
staat vaak ook in het teken van op vakantie gaan. Terwijl de een met zijn gezin naar een camping in Zuid-Frankrijk rijdt of met vrienden de beest uit gaat hangen in Kreta,
blijft de ander thuis en geniet in eigen gemeente van de zomerperiode. Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas gaat deze zomer ook op pad en laat zien wat haar inwoners
zoal bezighoudt. Maar ook onderzoeken we wat toeristen zo aantrekt aan onze regio. Voor toeristen en voor de thuisblijvers bieden we daarnaast met Piet Hoebers tips over
het Petranpad en bekijken we bijzondere plekken op deze wandeling.

Aan tafel met een toerist
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Horst aan de Maas elke week een bezoeker of inwoner van Horst aan de Maas: waarom bezoeken zij onze gemeente? Deze week: Bert (66) en
Jo (61) van de Biggelaar uit Best. Zij staan op vakantiepark De Schatberg in Sevenum.
“We zijn dit jaar voor de vijftiende
keer op De Schatberg op vakantie”,
vertelt Bert. “We komen hier in de
zomer bijna ieder weekend om te
ontspannen en te vissen”, praat hij
verder. “Ja, vissen, dat is zijn lust en
zijn leven”, vult Jo aan.

We hebben eerst een
caravan getest
Het echtpaar kwam hier jaren
geleden voor het eerst met de caravan
van hun familie. “We hebben eerst
een caravan uitgetest en dat beviel
zo goed dat we er zelf een hebben
gekocht. We hebben bijna op ieder
veld op de camping gestaan, maar zijn
nu blij dat we vast hier in dit straatje
staan. Het is gezellig, we kennen hier
bijna iedereen.”
Daarnaast krijgt het echtpaar ook
wel eens bezoek. “Zo af en toe komen

ONGEDIERTEBESTRIJDING

ook voor
wespenbestrijding!
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

de kleinkinderen op bezoek of een
nachtje logeren als hun ouders moeten
werken.” Het kamperen bevalt het
tweetal perfect. “We gebruiken onze
caravan eigenlijk alleen om te koken
en te slapen. De rest doen we buiten”,
vertelt Jo. Ze zijn graag buiten, vooral
om te fietsen. “Als we gaan fietsen,
gaan we wel 30 of 40 kilometer fietsen. Je hebt hier hele mooie dorpjes,
zoals Griendtsveen en Horst”, zegt Jo.
“En vergeet niet te vertellen over die
leuke kraampjes langs de weg met
vers fruit of groente”, vult Bert zijn
vrouw aan.

Ik heb nooit op
naamborden gekeken
Volgens het paar zijn de mogelijkheden op hun camping en daarbuiten
eindeloos. “Er is hier van alles te doen.
Viswedstrijden, kaartavonden, knutselmorgens voor de kinderen”, bedenkt
Jo. “En ’s middags trekken we er op
de fiets gewoon op uit.” Vanmiddag
gaan ze ook weer fietsen. “We gaan
van die lekkere kersen halen. Dat is
ergens als we de camping uit fietsen
en dan rechts gaan. Geen idee hoe
het plaatsje heet. Ik heb nooit op de
naamborden gekeken”, lacht Bert.
Volgens Bert en Jo zijn alle gasten
op de camping eigenlijk een grote
familie. “Je had het met het voetballen moeten zien. Iedereen gaat dan bij
elkaar zitten en kent elkaar”, vertelt
Bert. “Ja, en ik maar rennen”, zegt
Jo. “Ik ben maar in de caravan gaan
zitten. Ik zet dan wel drinken en wat
te knabbelen op tafel, maar dan blijf ik
ook weg, anders kan ik voor de mannen blijven zorgen.” Heel ander is het

nu na het WK. “Nu genieten we weer
van de rustige omgeving. Heerlijk”,
zegt Jo.

Bert en Jo verblijven nog de hele
zomer tijdens de weekenden op het
vakantiepark in Sevenum.

“De zomer van volgend jaar hebben
we al geboekt. We komen hier zeker
weer terug.”

HALLO en hoije wah
Gedurende de zomervakantie interview HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station HorstSevenum. Waart gaat de reis naar toe?

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

Riek van den Beuken-Willems (73)
uit Kronenberg staat samen met haar
zus Truus Arts-Willems (68) uit Boxmeer
te wachten bij de kaartjesautomaat op
het station. Het is bijna 09.00 uur.
Vandaag gaan ze met z’n tweeën een
dagje uit naar Maastricht. “We gaan
lekker wandelen in het Jekerdal”,

vertelt Riek. “Ja, zo’n standaard
NS-route”, vult haar zus haar aan.
De zussen gaan vaker samen op
pad. “We hebben ieder jaar een dagje
uit en zussendag. Dat is ook altijd heel
gezellig”, zijn ze het met elkaar eens.
Ze hebben een 60-pluskaart waardoor
ze af en toe goedkoop kunnen reizen.

Wat ze zo leuk vinden aan wandelen?
“Gewoon in de vrije natuur wandelen.
Lekker om je heen kijken en cultuur
snuiven in de stad, dat is toch heerlijk”, antwoorden de dames. Nog even
inchecken en dan vertrekt hun trein.
Met de wandelstokken in de hand en
de tassen op de rug stappen ze in.
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Het Petranpad:

Van Broekhuizerweerd tot Aastbroek
Gemeente Horst aan de Maas is rijk aan wandelpaden. Een van de
langste routes in ons gebied is het Petranpad. Deze route is 111 kilometer
lang en verbindt alle stukjes natuur tussen de Maas en de Peel.
Landschapsgids Piet Hoebers van IVN De Maasdorpen licht iedere week een
etappe van het Petranpad toe. Deze week lopen we in een gebied tussen
Broekhuizen en Lottum, van Broekhuizerweerd tot Aastbroek.
De route van deze week leidt
door het natte gras van boerderij
Oud Aast via de kleine kronkelende
Aastbeek naar een wandelpad tussen Broekhuizen en Lottum langs de
Maas. Het Aastbroek is vernoemd naar
boerderij Oud Aast, die aan de weg
van Lottum naar Broekhuizen ligt. In
1641 werd die boerderij op deze plek
gebouwd. Enige jaren later ontstond
er de nodige spanning toen uitkwam
dat de dochter des huizes met de
knecht vrijde. Dat kon niet, omdat
er sprake was van klassenverschillen. Dit had grote gevolgen, want in
1648 brandde Oud Aast tot de grond
toe af. In 1649 werd de boerderij in
oorspronkelijke staat herbouwd en tot

op de dag van vandaag ligt deze er
nog steeds.
Het Aastbroek, waar de wandeling doorheen loopt, ligt in een oude
stroomgeul van de Maas. “Kijk, de
beek stroomt hier naar beneden”, legt
Hoebers uit. “Daardoor komt er naast
de wandelpaden veel grondwater naar
boven. Dat noemen ze kwelwater”,
vertelt Hoebers. Deze laagte wordt
ontwaterd door de Aastbeek. Volgens
Hoebers ziet de flora er hier typisch
uit. “Je ziet overal holpijp, bosbies,
adderwortel en dotterbloemen. Het
is jammer dat door de ruilverkaveling in dit stukje van de Maasvallei
de oorspronkelijke perceelafscheiding
van meidoornheggen geheel verdwenen is.” Hoebers raadt mensen
aan voordat ze aan deze wandeling
beginnen de waterstand van de Maas
te controleren. “Het kan hier soms erg
nat zijn. Als het flink geregend heeft,
kan de route onbegaanbaar zijn.”

Laarzen of dichte
schoenen aangeraden
De wandelroute is niet voor
mensen in rolstoelen geschikt en
bevat bruggetjes van houten balken
over het water. De wandeling eindigt
in het gebied Broekhuizerweerd. De
omgeving waar de wandelroute doorheen loopt, is een klein grasland, dat
door kleiwinning in 1996 is ontstaan.
Tussen het hoge gras ziet een oplet-

tende wandelaar twee plassen water.
Vanuit daar liep de oorspronkelijke
Aastbeek naar beneden. Door de natte
omgeving komt de wandelaar hier
veel bijzondere plantensoorten tegen,
zoals het rapunzelklokje, het bont
kroonkruid en de wilde marjolein.
Ook leven er verschillende soorten
broedvogels. “De kleine karekiet,
de ijsvogel en de nachtegaal”, somt
Hoebers op.
Volgens Hoebers loopt de hele
etappe nog door de wilde natuur.
De wandelaar loopt langs het struikgewas, op het natte gras en over de
kronkelende Aastbeek. Wie deze wandeling loopt, wordt aangeraden met
laarzen of stevige dichte schoenen op
pad te gaan.

Ook in de zomer hebben wij
in onze winkel de mooiste cadeaus!

Kerkstraat 8, Horst • www.horst.wereldwinkels.nl

HALLO in Tirol
Jan en Gonnie Clabbers uit Horst gingen in hun vakantie dit jaar op reis naar Süd Tirol. Hier genoten ze
van het uitzicht tijdens hun wandelingen in het Hirzergebied. Op 2.000 meter hoogte namen ze even de tijd
voor pauze en lazen ze de HALLO die ze helemaal hadden meegenomen. “Toevallig was het onderwerp op de
voorpagina ‘Gewoon relaxen met mooi weer’ en dat hebben we ook zeker gedaan”, laat het echtpaar weten.

...Winkel
...Zelfpluk
...Terras
...Speeltuin
Dorperpeelweg 1, 5966 PM America, tel. 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.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

Floor Verheijen
15 jaar
Broekhuizenvorst
Dendron College

Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Het liefst zou ik een heel trimester van
havo3 opnieuw doen. Dan had ik in
het derde trimester niet zo mijn best
hoeven doen om over te kunnen gaan.
Ik heb nu alleen nog een toetsweek en
daar hangt het een beetje van af of ik
overga.
Je ideale verjaardagscadeau, wat
zou dat zijn?
Ik heb geen ideaal verjaardagscadeau.
Ik vind alles leuk om te krijgen. Als het
maar gezellig is op mijn verjaardag.
Ik vier het meestal samen met mijn
vriendinnen en familie.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Sociale netwerken zijn ideaal, vooral
de groeps-Whatsapp is handig.

Hiermee kun je gewoon met al je
vriendinnen tegelijk praten. Ik gebruik
ook Facebook, Twitter en Instagram.
Toch gebruik ik Whatsapp het meest
van alle netwerken.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Het liefst een BMW X3. Mijn opa heeft
’m ook en het lijkt mij een fijne auto.
Ik vind een BMW ook gewoon een
mooie auto en opa zegt zelf ook altijd
dat het een fijne auto is. Ik zou ’m dan
wel in het wit willen. Dat vind ik wel
een mooie kleur.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
De gezelligheid, de mooie omgeving
en mijn vriendinnen en familie. Ik weet
nog niet zeker of ik hier voor altijd zou
willen wonen. Misschien wil ik ook wel
naar de stad toe, naar Venlo of zo. Over
een paar jaar ben ik misschien wel
uitgekeken hier.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou de helft aan een goed doel

aan
Floor Verheijen

geven, het liefst aan KWF Kankerfonds.
Mijn oma is gestorven aan borstkanker en mijn moeder heeft huidkanker gehad. De andere helft zou ik
op de bank zetten om te sparen, voor
later. Dat gebruik ik dan voor een huis
of voor een auto.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Kip met groenten in hollandaisesaus uit
de oven, met kaas overbakken. Het is
geen geheim recept en ze gebruikt ook
geen geheim ingrediënt, ze doet alles
op gevoel. Ze maakt het ongeveer om
de twee weken denk ik.
Leukste feestje ooit?
Dat is toch wel carnaval. Ik vind de
gezelligheid met vriendinnen, het
verkleden en de muziek leuk. Ik vier
het ieder jaar alle mogelijke dagen, al
vanaf kinds af aan.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij theetuin De Roode Vennen
in Broekhuizen en in de zomer werk ik
op de rozenplak, daar ga ik rozen bin-

Woningstoffeerderij
R. van den broek
TRAPPENAKTIE

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

den. Bij de theetuin doe ik de afwas,
ik maak borden klaar of ik schep taart.
Daar werk ik, denk ik, nu twee à drie
maanden. Dit jaar wordt wel al mijn
derde jaar op de rozenplak.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Dan ga ik het liefst naar Venlo of
Eindhoven. Dat is het meest dichtbij
en daar zijn meestal toch wel leuke
winkels. Dan ga ik in het weekend of
in vakanties. Hoe vaak ik ga ligt aan of
ik geld heb en of er vakantie is.
Wat is de leukste dag in het jaar?
De jaarwisseling, want dan ben ik in
Oostenrijk op skivakantie. Dat vieren
we ieder jaar in het dorp en dat is altijd
supergezellig. We zijn daar ieder jaar,
dus we kennen daar ook heel veel
mensen. We gaan altijd eerst naar een
restaurant, daarna gaan we naar een
café om wat te drinken en daarna gaan
we naar een plein om af te tellen.
Laatst behaalde cijfer op school?
Dat was een 9,5 voor economie. Daar
was ik best blij mee. Economie is niet
mijn beste vak. Ik had er gewoon goed
voor geleerd. Vooral in de talen ben
ik goed. Ik heb Nederlands, Engels en
Duits gekozen in mijn pakket.
Zon of sneeuw?
Ik hou meer van sneeuw. Ik ga liever
op skivakantie dan op zomervakantie.
We gaan ieder jaar naar Oostenrijk met
vrienden en dan slapen we daar in
zo’n huisje, dat is altijd supergezellig.
Ik ga dus liever skiën dan dat ik aan
het zwembad lig. Ik ski nu denk ik al
acht jaar.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens, want ’s ochtends
kan ik nooit opstaan en ’s avonds ga ik
niet graag naar bed. Uiteindelijk kom ik
wel mijn bed uit, maar dan blijf ik per
ongeluk een kwartier langer liggen en
dan moet ik me wel gaan haasten.
Alfa of bèta?
Alfa, ik houd niet van die wiskundige
vakken. Daarom was ik wel blij met
mijn laatste cijfer dat ik voor economie
haalde. Ik weet nog niet welke studie
ik ga kiezen, maar ik denk wel dat dit
een alfastudie wordt.

TE KOOP
PRINS BERNHARDSTRAAT 5
HORST

TRAPbEKlEdINg va E150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!

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

Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Een ruime tussenwoning met
veel leefruimte en privacy gelegen
nabij het centrum van Horst, met
alle voorzieningen, winkels en
scholen, op loopafstand.

€ 174.500,- - k.k.

www.poelsmakelaars.nl
info@poelsmakelaars.nl
077 - 310 10 39

Mies
Column
Doornat
De afgelopen weken heeft
het zo veel geregend dat ik
medelijden had met alle
jongeren uit Horst aan de
Maas, die ik ’s ochtends door
weer en wind naar school zag
ploeteren. Het had verdorie
25 graden in de schaduw
moeten zijn rond deze
maand van het jaar.
Inmiddels weet ik door mijn
eigen middelbare schooltijd
enkele jaren geleden dat er nóg
iets ergers bestaat dan drijfnat
op school komen en dat is het
dragen van een regenpak. Vraag
me niet waarom, maar het
regenpak was taboe en daar kon
geen verstandige ouder-praat
tegenop. Ik zie mezelf nog
mutsen met zo’n drijfnatte
skinny jeans. Je moest er niet
aan denken om die dag naar de
wc te gaan. Dan moest je jezelf
eerst uit die doorweekte, veel te
strakke broek stropen en daarna
moest je diezelfde natte homp
weer over je natte benen zien te
krijgen. Dat moest dan allemaal
in dat kleine wc-hokje, zónder te
mokken want, tja, een regenpak
hadden wij simpelweg niet
nodig.
Ik weet nog goed dat mijn
moeder me niet begreep.
Volgens haar was een regenpak
altijd nog te prefereren boven
een doorweekte broek, hoe
onflatteus dat ook stond. Die
gedachtegang vond ik te simpel.
In een regenpak kon je je
gewoon niet vertonen. Dat was
voor ’nerds’ (de intelligente
types die uiteindelijk wel
dotcom-miljardair worden in
Silicon Valley, maar dat terzijde)
of voor suffe leraren die op zo’n
verantwoorde toerfiets naar het
werk kwamen. En dus fietsten
wij, hoe akelig dat stiekem ook
voelde, met een natte jeans
richting school en terug.
Nu, een paar jaar
levenservaring rijker, ben ik het
toch nog eens met mijn moeder
en vergeet ik dat hele taboe
rondom het regenpak. Want
lieve scholieren, in het echte,
’grote mensen’-leven kies je
geen vorm boven functie.
Dan ga je nat.
Mies
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Kermis terug in Broekhuizenvorst
De inwoners van Broekhuizenvorst hebben van zaterdag 12 tot dinsdag 15 juli kunnen genieten van de teruggekeerde kermis, dankzij zeven enthousiaste inwoners, die de Kermiscommissie Vors vormen. De laatste kermis in Broekhuizenvorst vond in 2011 plaats, waarna deze verdween vanwege te weinig
animo in het dorp.
In het midden van het kerkplein
staat een draaimolen. Vader Ern en
dochter Kaat Clevers uit Broekhuizenvorst lopen zondagmiddag over de
kermis. Ze komen net het plein
oplopen. Kaat wil graag in de draaimolen en probeert haar vader mee te
trekken. Die is er op z’n beurt heel blij
mee dat de kermis weer terug is.
“Ik kom oorspronkelijk uit Lottum, maar
woon nu al 10 jaar in Broekhuizenvorst.
Zo’n kermis hoort toch bij een dorp hè.
Het is een traditie”, vindt hij.

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

‘Ik had het drukker
verwacht’
Kermisexploitant Michelle Jagers
van de touwtrekkraam is minder blij.
Ze kende de geschiedenis van de kermis in Broekhuizenvorst, maar dit had
ze niet verwacht. Veel bezoekers staan
in de feesttent van de initiatiefnemers
en drinken wat. Bij haar kraam is het
best rustig. “Ze hebben me wel vertelt
dat dit weer de eerste keer zou zijn
dat er een kermis in het dorp georganiseerd werd, maar ik had het drukker
verwacht. Of het rustig word, weet je
helaas nooit van tevoren.”
Van der Stay, kermisexploitant van
de grijpkraam, legt uit dat de kermis
in het dorp weer moet groeien. “Een
paar jaar geleden wilde niemand meer
komen. De inwoners bleven weg op
de kermis en daardoor hadden wij er
als exploitanten ook geen zin meer
in.” Hij is niet alleen exploitant van de
grijpkraam, maar ook van de snoepkraam en de schietkraam. “Ik heb drie

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

kramen waardoor ik wel rondkom,
maar het dorp moet er nu wel achter
gaan staan.”

‘Kermis mag niet
verdwijnen’
Wie zeker achter de kermis
staan, zijn Toon Gooren (15), Tijn van

Montfoort (15), Roel Clabbers (15)
en Karl Clevis (14) uit het dorp. “De
kermis mag hier niet verdwijnen”,
vinden ze allemaal, maar zodra hen
gevraagd wordt of ze ook zouden
mee willen helpen met het organiseren, geven ze niet thuis. Ze zitten aan
een picknicktafel en genieten van
hun blikje drinken. “Het is zonde dat

50%korting
*

er geen botsauto’s zijn”, vindt één
van hen.
Er is weer een kermis, maar
ook nog werk aan de winkel in
Broekhuizenvorst. Volgend jaar staan
de initiatiefnemers van dit jaar in
ieder geval weer paraat. Ze geven
aan zich voor meerdere jaren verbonden te hebben aan dit initiatief.

TV
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 u, 17.00 u, 19.00 u,
21.00 u en 23.00 u. Tussen de
carrousel en voor en na de
uitzendingen wordt een
kabelkrant met actueel
regionieuws en agendaberichten
getoond.
Omroep Reindonk zal vanaf
16 juli een zomerprogrammering
starten. Het nieuwsprogramma
’Focus’ zal na de zomerstop op
woensdag 27 augustus weer
starten. In de tussenliggende
staan enkele zonnige
programma’s gepland. In de
zomerprogrammering o.a.
’Let’s Work’ waarin Paul Knorr
vakantiebantjes in de regio gaat
aannemen. Verder ’Kamperen
& Zo’ waarin Gemmy Winnen en
Thuur van den Heuvel wekelijks
op zoek gaan naar hét
kampeergevoel in de.
Hiernaast zullen enkele vaste
programma’s ook doorgang
vinden, zoals het ’Weerbericht
op Locatie’, ’Koken met een
Plus’, ’Regio van de Smaak’,
’Een boodschap van u voor nu’
en ’Aan Tafel met Pieter’.
www.reindonk.nl

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

op de

www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
n slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

zomercollectie
speciale aanbiedingen met kortingen tot wel

70%

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

* tenzij anders aangegeven

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

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

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

laatste dagen...vanaf nu
70% korting op alle accessoires
m.u.v. spirituele- en geurartikelen

50% korting op alle meubels
Bonikki Living & Giving St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst
t 077 398 63 57 www.bonikki.nl

> 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
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Sprookjestocht Swolgen

‘Meestal komt het uit een
boekje, maar nu is het echt’
Aan het begin van de tocht staat
vrijwilliger Doortje Franssen van
toneelvereniging Ernst en Humor
kaartjes uit te delen voor een gratis
snoepzakje voor de kinderen. “Dit jaar
voeren we zeven sprookjes op. Dit jaar
zijn dat Roodkapje, Doornroosje, Hans
en Grietje, Rapunzel, Sneeuwwitje,
de prinses op de erwt en Peter Pan
geworden. Toneelspelers die mee
willen doen, mogen zelf bepalen welk
sprookje ze willen laten zien.” Doortje
geeft aan dat er bij elk sprookje iemand
van de club staat, maar dat ook veel
niet-leden meedoen. “Er doen bijvoorbeeld veel jongeren mee.
De spelers proberen het publiek bij het
sprookje te betrekken.”
Willie Alaerds, bestuurslid van Ernst
en Humor, legt uit hoe de Swolgense
Sprookjestocht is ontstaan. “Bestuurslid
Bart van Gerven zag de sprookjestocht
in Valkenburg en werd erg enthousiast.
Hij vond dat we dit ook moesten organiseren, omdat wij altijd al jeugdtoneel
hebben gedaan. Wij hebben toen besloten het te proberen.” Inmiddels zijn ze
zeven edities verder. Twee jaar geleden
trok het evenement 1.200 bezoekers.

Verder op de route loopt Suzan
Lemmen uit Horst met haar dochters
Bregje en Lonneke. “Ik vind de opzet
geweldig. Het is de eerste keer dat ik
de tocht loop, maar ik vind het heel
sfeervol. Meestal lees je de sprookjes
voor uit een boekje, maar nu beleven
en zien de kinderen het in het echt.”
Bij Doornroosje blijft het drietal staan
en luistert naar de verteller. Ze zien hoe
de prins Doornroosje wakker kust en ze
samen nog lang en gelukkig leven.

Eerst Hans,
nu een stoere prins
“Het is al de derde keer dat ik
mee doe”, vertelt de prins, Kjeld
Keltjens (18) uit Swolgen. Hij trad
eerder op als Hans in Hans en Grietje.
“Maar het is leuk dat ik nou eens
andere rol speel als stoere prins. Dat
vinden de kinderen geweldig en voor
die blije gezichten doe je het.” Kjeld
zit niet bij de toneelclub. “Daar heb ik
helaas geen tijd voor. Ik vind toneelspelen heel leuk, maar mijn andere
hobby is voetbal. Daar gaat ook tijd in
zitten.”

Bij Hans en Grietje krijgen de
kinderen een spekje nadat de heks
verslagen is en bij Peter Pan worden
ze welkom geheten door een piraat.
Zo rollen de mensen van het ene
sprookje in het andere. Bezoekers Ans
en Wiel Gerits uit Grubbenvorst komen
samen met hun vierjarige kleindochter Djenn van Berkel enthousiast aan
bij het eindpunt. “We hebben in de
HALLO gelezen dat de sprookjestocht
vandaag plaatsvond. Het is onze eerste keer hier, maar het was geweldig.
We hebben ontzettend genoten en
vonden het fijn dat de sprookjes met
humor werden gebracht en begrijpelijk werden gespeeld. De volgende
keer zijn we weer van de partij.”
Aan het einde van de sprookjestocht geeft Frans Kerstjens, voorzitter van Ernst en Humor, aan dat het
evenement volgens de organisatie
perfect is verlopen. “We hebben deze
editie 1.375 bezoekers gehad. Dat is
natuurlijk fantastisch, vooral omdat
we leuk commentaar hebben gehoord
van de gasten.” Frans geeft aan dat
er over twee jaar weer een sprookjestocht zal plaatsvinden.

Venrayseweg 89, Horst
T 077 - 398 00 66
www.werk-plek.nl

Kermis Tienray gered
door stormbaan
Een domper op de kermis in Tienray dreigde op zaterdag 12 juli nog
voor de opening. Nog voordat de ballonnen werden opgelaten, bleek
dat de rups niet geplaatst kon worden. Reden hiervoor bleek ruimtegebrek.
Gemeente Horst aan de Maas,
die de rups geregeld had, betreurt
het feit dat de rups niet geplaatst
kon worden. Volgens een woordvoerder van de gemeente had zij
de attractie, de Rups, van firma
Reeken gecontracteerd om de
kermis in Tienray meer aanzien te
geven. Volgens de gemeente is
de exploitant wel naar het kermisterrein gekomen, maar was er
geen vrije ruimte meer voor de
attractie. Daarop heeft hij rechtsomkeer gemaakt. Toen bleek dat
de rups afwezig was, besloten twee
dorpsbewoners zondag 13 juli zelf
initiatief te nemen en een alterna-

tieve attractie te regelen. Dat werd
stormbaan Jungle Run.
Hoe het kan dat er geen ruimte
meer op het plein was, is nog onduidelijk. In het najaar evalueert de
dorpsraad de kermis samen met de
gemeente, jongerencentrum Gaellus
en andere betrokken verenigingen,
inwoners en exploitanten. “Wij willen er volgend jaar met z’n allen een
aantrekkelijkere kermis van maken”,
schrijft de dorpsraad in het Tienders
Krentje. Gemeente Horst aan de
Maas heeft toegezegd volgend
jaar haar uiterste best te doen een
andere hoogwaardige kermisattractie te regelen.

Kinderactiviteiten
bij De Locht
De jeugdgroep van museum De Locht in Melderslo organiseert
speciale kinderactiviteiten op zondagmiddag 20 juli. Hier mogen de
kinderen een kleurrijke button maken met behulp van allerlei natuurlijke
materialen.
Ook kunnen de kinderen zich
vermaken met de museumspeurtocht,
oude spellen en een miniatuurkermis.
Op het buitenterras is een optreden
van de mondharmonicagroep
Samenklank.
Naast de vaste expositie biedt
De Locht wisselexposities, Bij ons

thuis aan de muur en een klokkenexpositie van de Limburgse klokkenmaker Jean Wilmar. Het museum is alle
dagen open van 11.00 tot 17.00 uur
De bijzondere activiteiten beginnen
om 13.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.delocht.nl

Werkplek is een erkende uitzendorganisatie,
gevestigd in Horst. Wij zijn gespecialiseerd in
uitzending in technische beroepen.

In verband met uitbreiding van ons team, is er per heden een vacature voor de functie van

Allround ﬁnancieel
administratief medewerker
(ca. 15-25 uur per week)

Deze functie kenmerkt zich door zelfstandigheid, proactiviteit en nauwkeurigheid en kent een uitgebreid
takenpakket. Je biedt ondersteuning aan de directie en je werkt nauw samen in een klein team op kantoor.

Donderdag
24, 31 juli, 7 en 14 augustus

Zomerse markten
Van 14.00 tot 20.00 uur

60 kraampjes en aansluitend live muziek op het Wilhelminaplein

Je werkzaamheden omvatten onder andere:
- personeelsadministratie (dossierbeheer, contractbesprekingen, contacten medewerkers etc.)
- salarisadministratie
- afhandelen van telefoon- en e-mailverkeer
- ﬁnanciële administratie (facturen maken/inboeken, crediteuren- en debiteurenbeheer etc.)
Je proﬁel:
- afgeronde MBO/HBO opleiding (bij voorkeur in administratieve richting)
- kennis van Ofﬁce (Word, Excel, Outlook)
- goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
- ruime werkervaring in vergelijkbare functie
- je beschikt over ﬁnancieel inzicht en je bent accuraat

Dinsdag 5 augustus

Jaarmarkt
Van 9.00 tot 16.00 uur
uitgebreide weekmarkt met standwerkers,
kinderavontuur, live muziek
en gezellige terrassen!

GRATIS
PARKEREN

Heb je interesse in deze functie, reageer dan voor maandag 18 augustus en stuur je brief met cv per mail
naar: Werkplek Uitzendorganisatie, t.a.v. Roxanne Cox (info@werk-plek.nl)
Venrayseweg 89, 5961 AE Horst. Tel. 077 - 398 00 66.

Buitengewoon compleet!
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Medische Religie
zorg
Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Horst

Griendtsveen

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

zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
18 t/m 24 juli 2014
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

09.45

Heilige mis

19.15

09.45

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

Zomercarnaval 2014

‘Elk jaar is het hetzelfde
en dat is juist leuk’
Ze moesten opboksen tegen de troostfinale van het Nederlands elftal, maar toch vond het publiek haar weg naar
het jaarlijks terugkerende zomercarnaval bij café De Beurs in Horst op zaterdag 12 juli. De avond startte zoals
gewoonlijk met een optocht, gevolgd door een receptie voor zomerprins Johan Clabbers, zomerprinses Anja en
adjudanten Dave Schouten en Roel Hagens.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

woensdag
		

Rozenkrans

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Meerlo

Melderslo
17.30

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Prins Johan reageert tussen de
optocht en de receptie nog even snel.
“De optocht was erg leuk en gelukkig
is het weer goed. Zo meteen begint de
receptie en gaat het feestje beginnen.
Het gaat een groot feest worden, ik
heb er zin in.”
Jac Coumans van de organisatie,
de Moandaagaovendclub, geeft verdere tekst en uitleg over het evenement. “Elk jaar is het hetzelfde en dat
maakt het juist zo leuk. Zoals gewoonlijk openen Frank en Ivo de avond.
Verder treedt onder andere Big Benny
op, maar ook Dorothé Cox en Crist
Coppens.” De bezoekers konden ook dit
jaar weer aan het einde van de avond
een plant mee naar huis nemen, zoals
inmiddels traditie is bij het zomercarnaval.
Jac heeft nog dromen voor de verdere ontwikkeling van het evenement.

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

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

Zomercarnaval in
plaats van verjaardag
Henk Vervuurt (76) verkoopt al
zeven jaar de consumptiebonnen
tijdens het zomercarnaval. Dit jaar viel
het zomercarnaval samen met zijn
verjaardag, maar toch zat hij die avond
trouw achter de kassa. Henk: “Het is
gewoon heel leuk. Je kent iedereen en
dat is het leukste. Je krijgt alles mee
als je hier zit en ik doe het graag. De
laatste drie edities verkoop ik de bonnen samen met Hay Marcellis. Achteraf
gaan we nog even een biertje drinken
in het café en dan naar huis.”

Wij beschikken over de nieuwste,
klinisch bewezen lasertechniek om uw
kalknagel te behandelen

Sven van Ooijen (13) uit Horst
liep met Jong Nederland mee in de
optocht. Hij vertelt: “Ik hou van carnaval en de sfeer in de optocht is leuk.
Het hoeft hier niet allemaal zo serieus
te zijn.” De goede sfeer benadrukt ook
Lieke van Kempen (21) uit Sevenum:
“Ik ben hier dit jaar voor het eerst.
Ik wist niet wat ik me ervan voor
moest stellen. Sowieso vind ik het leuk
om me te verkleden en carnavalsmuziek te luisteren. Maar ik moet zeggen
dat ik het me goed bevalt hier.” Arjan
Bos (40) uit Horst bezoekt ook jaarlijks
het evenement. Arjan: “Vanaf het
begin zijn we er met de vrienden bij,
alleen is de samenstelling van de
groep die meegaat niet altijd hetzelfde.” Volgens de vriendengroep is
het de muziek, de saamhorigheid en
de sfeer waardoor ze het zomercarnaval blijven bezoeken.

HUIDTHERAPIE

VIEVERMANS

verzorgt & verbetert

Onze paramedische
professionals staan
voor u klaar!
Neem voor een gratis intakegesprek en meer informatie
contact met ons op.

Parochiecluster Horst

112

“We willen graag een podium in het
midden hebben staan. Voor deze editie
is dat niet gelukt jammer genoeg. Een
draaiend podium zou al helemaal leuk
zijn.”

KALKNAGEL?

Verloskundige zorg

Alarmnummer

service 21

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)

ZOMER
ING
AANBIElleD
dige
een vo
ling van
behande
r
eten voo
beide vo

€ 295,-

info@huidtherapievievermans.nl
0478 581 352

k
n praktijk, oo
Kies uw eige
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bij een doorve

HUIDTHERAPIEVIEVERMANS.NL
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Fotoshow
in de open lucht

Agenda
Kijk voor meer informatie op www.hallohorstaandemaas.nl

America

Politiehondenkeuringen

Korfbaldagen

vr 18 t/m zo 20 juli
Organisatie: KNPV en
De Helper in Nood
Locatie: oefenterrein
Dijkerheideweg

di 22 t/m zo 24 juli
Organisatie: SV Lottum
Locatie: sportpark Oud Aast

Vlooienmarkt

Oldtimerfestival

zo 20 juli 11.00 uur
Organisatie:
carnavalsvereniging De Krey
Locatie: Veerweg

za 19 en zo 20 juli 12.00 uur
Locatie:
evenemententerrein

Optreden
mondharmonicagroep
Samenklank

Openstelling

zo 20 juli 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizen

Horst

Kindervakantiewerk

Multivisionshow van
fotograaf Guus Reinartz
di 22 juli 21.15 uur
Locatie: café Cambrinus

t/m vr 18 juli

Zomermarkt
Zomermarkt
do 17 juli 12.00 – 18.00 uur
Locatie: centrum

Livemuziek op het plein
do 17 juli 12.00 – 20.30 uur
Locatie: centrum

Quiltcafé
vr 18 juli 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Melderslo

zo 20 juli 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum
Tuinmatinee

za 19 juli 15.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

do 24 juli 12.00 – 18.00 uur
Locatie: centrum

Café Cambrinus in Horst houdt op dinsdag 22 juli en op woensdag
13 augustus op haar terras een multivisionshow in de open lucht met
foto’s van fotograaf Guus Reinartz. Beiden shows beginnen om 21.15 uur.
De eerste show gaat over de
Hohe Tauern, het grootste nationale
park van Oostenrijk. De tweede voorstelling gaat over het landschap van
Zuid-Limburg.
Reinartz haalt zijn inspiratie vooral

uit de natuur en cultuur om hem
heen. Terwijl het publiek de foto’s
op groot scherm ziet, zorgt Reinartz
voor bijpassende muziek en poëzie.
Aangezien alles buiten is, gaat de
show niet door bij slecht weer.

7e editie
Oldtimerfestival
Het Oldtimerfestival vindt plaats op zaterdag 19 en zondag 20 juni bij
de Kasteellaan in Horst. Tijdens dit festival zijn driehonderd voertuigen te
zien, is er een onderdelenmarkt voor twee- en vierwielers en zijn er
verschillende shows en demonstraties.

Livemuziek op het plein
do 24 juli 12.00 – 20.30 uur
Locatie: centrum

Lottum

Jako voetbaldagen
t/m vr 18 juli
Organisatie: SV Lottum
Locatie: sportpark Oud Aast

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

Op zaterdag begint om 12.00 uur
Show en Shine. Ook wordt de
nieuwe Tesla getoond. Zaterdagavond vindt de Big Bang Oldtimerparty plaats. Eva Wijnen en Joris
Janssen treden op, net als dj en
zanger Appie Hein.
Zondagmorgen is er de mogelijkheid om mee te doen aan de

80 kilometertoertocht. Zondagmiddag is het Concours D´Elegance
waarbij prijzen te winnen zijn die
verdeeld worden door de jury.
Het publiek kiest die middag ook de
Best off Show 2014. Nieuw dit jaar
het ringsteken met auto’s en tractoren. Voor meer informatie, kijk op
www.oldtimerfestivalhorst.nl

meubel

