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‘Het is net een pretpark’
Bij de brandweerkazerne in Meerlo was het zaterdag 4 juli ondanks de hitte nog druk. Deze dag hield de brandweer een open dag en een viering vanwege het 25-jarige
bestaan van de kazerne en de personeelsvereniging. Lees verder op pagina 02

‘Gasthoês cultureel hart
van Horst aan de Maas’
’t Gasthoês in Horst moet een plek worden voor ontmoeten en ontwikkelen, het culturele hart van Horst aan
de Maas. Deze omschrijving gaven Tren van Enckevort en Pieter-Nic van den Beuken van het collectief Herberg de
Troost dinsdagavond 7 juli tijdens de commissievergadering.
Meer dan een hotel...

gens het Herberg de Troost-concept niet
alleen een plek voor culturele vereni
gingen. Ook organisaties als omroep
Reindonk en de Zorggroep maken deel
uit van de zogenoemde kopgroep,
die namens de gebruikers meedenkt
over de invulling van ’t Gasthoês.
Van Enckevort: “Het is niet zo dat
’t Gasthoês ons feestje wordt. Wij wil
len er een invulling aan geven die door
de hele bevolking wordt gedragen.”
De commissie samenleving

parkhotelhorst.nl

De commissie samenleving kreeg
tijdens de vergadering voor het
eerst meer te horen over de plannen
van Herberg de Troost. Volgens Van
Enckevort en Van den Beuken is het
doel dat de verenigingen die straks
gebruik gaan maken van ’t Gasthoês
meer samen gaan werken. “Er gaan
‘crossovers’ ontstaan tussen vereni
gingen. Niet alleen als het gaat om
delen van de ruimte maar ook kennis
en netwerk.” ’t Gasthoês wordt vol

r eageerde over het algemeen positief
op de plannen. Of zoals Bart Cox van
de SP het stelde: “Niemand kan tegen
dit concept zijn. Wij als fractie niet,
maar ik denk ook de gemeenteraad
niet.” Toch waren er ook nog wat
twijfels te horen. Jos Gubbels van
D66: “Wij zijn eveneens enthousiast
over het concept, maar zijn ook een
beetje in dubio. Het moet namelijk
wel betaalbaar blijven.”
Lees verder op pagina 03
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Nieuw rapport

Comité: ‘Sloop zwembad De Berkel
betekent kapitaalvernietiging’
De discussie omtrent het zwembad in Horst aan de Maas is al enige tijd
gaande. Er waren plannen voor een regiobad op het voormalig
Floriadeterrein en vorige maand lichtte HZPC haar visie over een nieuw
zwembad in de sportzone toe. Actiecomité ‘’t zwembad mót bliêve’ komt
met een nieuw rapport waarin zij pleit voor het behoud van zwembad
De Berkel.
In het rapport zet het comité
de argumenten op een rij voor het
behouden van zwembad De Berkel,
tegen een regiobad op het voormalig
Floriadeterrein en tegen een nieuw
(geprivatiseerd) zwembad, waar
zwemvereniging HZPC voor pleit.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
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Kempen Media b.v.
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“Al bij de eerste plannen om
een nieuw regionaal zwembad te
realiseren, is afwijzend gereageerd
door veel mensen”, schrijft het comité
in het rapport. Handtekeningenacties
van oktober 2014 maakten volgens
haar duidelijk dat er een groot
draagvlak is voor behoud van zwembad
De Berkel. Er was toen nog geen
sprake van de plannen van de Horster
zwemvereniging, maar volgens

Ronald Craenmehr van het actiecomité
onderstreept deze handtekeningenactie
het draagvlak voor het behoud van een
zwembad in Horst: een zwembad op
het Floriadeterrein is geen optie.
Het comité wijst ook het plan
voor een wedstrijdbad af. Een nieuw
wedstrijdbad zou bijvoorbeeld geplaatst
kunnen worden in de Kasteelse Bossen.
“Het te realiseren bad is te veel gericht
op wedstrijdsport en besteedt minder
aandacht aan recreatief zwemmen.
De Berkel is een familiezwembad.
Wanneer er elders een ander bad
gebouwd wordt, verdwijnt deze
mogelijkheid”, betoogt het comité. Het
comité is daarnaast van mening dat de
investerings- en exploitatiekosten van

een 50-meterbad te hoog zijn, verge
leken met het verlies van de recre
atiemogelijkheden die De Berkel nu
wel biedt. “Daarbij komt dat de sloop
van zwembad De Berkel, en daarbij de
sloop van de sporthal, kapitaalvernieti
ging tot gevolg heeft.”

Polenzwemmen
In het rapport wordt daarnaast een
overzicht gegeven van uitbreidingsmo
gelijkheden van zwembad De Berkel.
Het comité stelt bijvoorbeeld voor om
te investeren in zonnepanelen op het
dak van de sporthal, om te besparen
op energiekosten. “Ook zijn er verdere
ontwikkelingsmogelijkheden, zoals
ouderen begeleid baantjes laten trek

ken, iets waar bij HZPC momenteel een
wachtlijst voor is. Het schoolzwemmen
kan weer ingevoerd worden en we
willen Polenzwemmen introduceren.
Dit laatste is zwemmen voor Polen en
andere Oost-Europese werknemers”,
zegt het comité in het rapport.
Craenmehr: “Op dinsdag 14 juli
presenteren wij ons rapport in de
gemeenteraadvergadering en lichten
wij toe wat er onderzocht moet
worden. De eerste vraag aan de
gemeente is of zij kiest voor een nieuw
zwembad of voor het behoud van
De Berkel. De tweede vraag is of zij
willen dat het zwembad onder eigen
supervisie blijft staan, of dat zij kiezen
voor een geprivatiseerd zwembad.”

Vervolg voorpagina

‘Het is net een pretpark’
Vooraan de plaats staat een grote
brandweerballon, een brandweerauto
rijdt af en aan om kinderen een rondje
mee te nemen. Op het plein van de
kazerne brandt de zon genadeloos.
De mensen, voornamelijk ouders met

kleine kinderen, mijden de volle zon.
Af en toe klinkt luid een sirene van
een van de geparkeerde brandweer
voertuigen. De open dag is ondanks de
warmte druk bezocht. Dit zou kunnen
komen door de spelletjes en stands

Grubbenvorstenaar
aangehouden
Op diverse plekken in Grubbenvorst en de gemeente Venlo heeft de
politie dinsdagochtend 7 juli in totaal vijf aanhoudingen verricht.
De aanhoudingen werden
gedaan in verband met een lopend
internationaal rechercheonderzoek
naar handel en bezit van verdovende
middelen. Het gaat om vier
mannen uit Venlo en één man uit
Grubbenvorst in de leeftijd van 35,
39, 41, 44 en 45 jaar oud. Bij de actie
zijn vier auto’s, drie vuurwapens,
enkele kilo’s softdrugs en enkele
duizenden euro’s in beslag genomen.
De doorzoekingen vonden plaats op

zeven locaties in Venlo en een in
Grubbenvorst. Meer aanhoudingen
in dit lopende rechercheonderzoek
worden door de politie niet
uitgesloten. Een rechercheteam is
sinds begin van dit jaar bezig met
het onderzoek naar de handel en
het bezit van verdovende middelen.
Daarin is ook intensief samengewerkt
tussen de Nederlandse en Duitse
politie, het Openbaar Ministerie, de
gemeente en Belastingdienst.

waar met water gespoten kon worden.
Op het terrein zijn verschillende dingen
te doen. Zo kunnen mensen ervaren
hoe het is om in een huis vol rook de
weg te vinden, kan er kennis gemaakt
worden met EHBO en mag er met
een echte brandweerspuit gespoten
worden. Een aantal gelukkigen mogen
als zij de loterij winnen mee omhoog
met de ladderwagen.

25-jarig bestaan
kazerne
De bedoeling van de dag was
allereerst om te vieren dat de kazerne
en de personeelsvereniging van de
brandweer 25 jaar bestaan. Naast het
feestje wordt de dag ook aangegrepen
om de kazerne eens open te stellen
voor de gemeenschap. Op deze
manier kan de gemeenschap eens
zien wat er eigenlijk allemaal bij het
vak van brandweer komt kijken. De
brandweer hoopt op zo ook een aantal
jeugdigen enthousiast te maken over
het brandweervak. De vrijwillige
brandweerbrigade die op het terrein
gevestigd zit heeft namelijk een aantal

leden dat de pensioensleeftijd nadert
en over enkele jaren is er dus nieuw
bloed nodig.

Positieve indruk
Er waren ook stands waar je
bijvoorbeeld je brandblusser kunt laten
checken of waar kinderen spelen
derwijs in aanraking kunnen komen
met ’het brandweerspul’. Zo kun
nen kinderen een hydraulische klem
gebruiken om een ei vast te houden of
een fiets door te knippen. Naast stands,
spellen en een springkussen zijn er ook
demonstraties van de brandweer. De
jeugdbrandweer krijgt bijvoorbeeld de
taak om een brandende auto te blus
sen. Eerst rollen de jongeren vakkundig
hun slangen uit, gaan in positie zitten
en weten het vuur binnen luttele minu
ten onder controle te krijgen.
Het is duidelijk dat de open dag
voornamelijk op kinderen een positieve
indruk achterlaat. De familie Slot is ook
komen kijken naar de open dag en ver
telt: ”Voor de kinderen is het net een
pretpark. Met de stoere brandweerauto
mee of met de waterspuit in de weer
vinden ze geweldig.”

Ook tijdelijke
pinautomaat in
Melderslo
Net als Swolgen krijgt ook Melderslo tijdelijk een nieuwe
pinautomaat in afwachting van de plaatsing van een servicecorner
rond eind december. De pinautomaat wordt naar verwachting in
september geplaatst.
De pinautomaat in het dorp is
sinds 1 juli 2014 gesloten. Als reactie
op de protesten die naar aanleiding
van deze sluiting ontstonden, heeft
de gemeente gesprekken gevoerd
met een bedrijf dat multifunctionele
servicecorners ontwikkelt en plaatst.
Dit bedrijf zou deze servicecorners
als een pilotproject plaatsen in zowel
Swolgen als Melderslo. Onlangs
werd duidelijk dat het bedrijf in
afwachting is van Europese subsidie,

waardoor de plaatsing nog even
op zich laat wachten. Wethouder
Ger van Rensch stelde tijdens de
dorpsraadsvergadering in Swolgen
van woensdag 24 juni dat deze
servicecorners in Melderslo en
Swolgen eind 2015 geplaatst gaan
worden. “In de tussentijd zorgt de
gemeente voor een vervangende
pinautomaat, die in september
geplaatst wordt”, aldus de
verantwoordelijk wethouder.

Bon eenjarige zomerbloeiers

2-gangen menu

€ 50,00

€25,00
22,00

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Bewoners praten over
Mussenbuurt
Bewoners van de Mussenbuurt in Horst kwamen onlangs samen in Museum De Kantfabriek in Horst om te praten
over hun buurt. De bijeenkomst was georganiseerd door inwonerswerkgroep Mussenbuurt in samenwerking met de
politie, gemeente, Wonen Limburg en Synthese.

nieuws 03

Verhuizing Jan Linders Tienray

‘Verkeersproble
men Spoorstraat
blijven’
Inwoners van Tienray verwachten dat met de verhuizing van supermarkt Jan Linders naar het industrieterrein de verkeersonveiligheid op de
Spoorstraat alleen maar toe zal nemen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst woensdag 1 juli.

Meer sociale activiteiten en buren
hulp en minder zwerfafval en hon
denpoep. Daar willen inwoners van de
Mussenbuurt in Horst zich de komende
tijd voor inzetten. De Mussenbuurt is
een multiculturele buurt ten westen
van het centrum van Horst met ruim
300 huishoudens die wonen in een
mengsel van sociale huur- en koopwo
ningen. In het verleden organiseerde
de werkgroep Mussenbuurt veel activi
teiten met en voor de wijk, zoals een
burendag en een kerstviering. De afge
lopen jaren was de rek er echter een
beetje uit. Zo bestond de werkgroep
Mussenbuurt in 2014 nog maar uit vier
leden. Sabrina van den Bekerom van de
werkgroep: “We konden het niet meer
alleen bolwerken. We waren dringend
op zoek naar nieuwe aansluiting in
onze buurt. We vroegen ons af wat

mensen in de buurt nu echt belangrijk
vinden. Waar zouden ze zich voor wil
len inzetten?”
De werkgroep zocht hulp bij de
gemeente, wijkagent, woningbouw
en sociaal werk. Sabrina: “Samen met
deze instanties hebben we op een
mooie lentedag gesprekken gevoerd
met jonge en oude bewoners in de
speeltuin op het centraal gelegen
Merelplein.”

Leefbaarheid
Uit de gesprekken kwam duidelijk
naar voren waar mensen zich zorgen
om maken in de wijk, maar ook waar
zij trots op zijn en waar ze zich voor
zouden willen inzetten. Tijdens de
buurtbijeenkomst konden inwoners
aangeven wat ze de allerbelangrijkste
onderwerpen vinden voor leefbaarheid

in hun buurt. Sabrina: “Overlast van
afval was de overduidelijke winnaar,
gevolgd door hondenpoep, meer
activiteiten in de wijk en hulp voor
buren die het nodig hebben.” Met deze
onderwerpen gaan een aantal
bewoners en leden van de werkgroep
Mussenbuurt nu aan de slag.
Inge Nabbe van Wonen Limburg:
“Super dat de mensen de handen uit
de mouwen willen steken voor hun
eigen buurt.” Gemeente Horst aan
de Maas heeft naar de zorgen van
buurtbewoners geluisterd en gaat
pictogrammen over afvalscheiding ver
spreiden in de buurt en een afvalcoach
inschakelen om zwerfafval te helpen
voorkomen. Na de zomer volgt er weer
een bewonersavond om met elkaar te
delen hoe het staat met de leefbaar
heid en acties voor de buurt.

Enkele maanden geleden werd
bekend dat de supermarkt wil
verhuizen van haar huidige plek aan
de Spoorstraat, naar een locatie aan
de Boerenovenweg op het industrie
terrein. Tegelijkertijd wil Sun-Power
tijdelijke woningen bouwen voor
arbeidsmigranten. Nu zijn ze nog
gehuisvest in een deel van het
klooster. Het Zorghuis, ook gevestigd
in het klooster, wil echter uitbrei
den en het hele gebouw betrekken.
Voor de huisvesting van arbeidsmi
granten zijn twee locaties op het
oog: een perceel achter de geplande
supermarkt en een locatie op de voor
malige sportvelden. De huidige loca
tie van de supermarkt is niet ideaal,
benadrukt wethouder Bob Vostermans
nogmaals tijdens de bijeenkomst.
Doordat het laden en lossen aan
de voorzijde van het pand gebeurt,
ontstaan er regelmatige onveilige
situaties. Door de supermarkt te
verplaatsen naar het industrieterrein
zou dit verleden tijd moeten worden.
Een deel van de aanwezigen tijdens
de dorpsavond heeft daar echter
een hard hoofd in. “Dit verandert
helemaal niets aan de gevaarlijke
situatie”, zegt een inwoonster.
“De vrachtauto’s moeten nog steeds
achteruit rijden bij het laden en los
sen.” Vostermans’ toezegging dat de

verkeerssituatie de aandacht heeft,
neemt de zorgen niet weg. Er wordt
onder meer gepleit voor een rotonde
bij het industrieterrein. “Onze ver
keerskundigen onderzoeken momen
teel de situatie”, zegt Vostermans.
“Of een rotonde de beste oplossing is,
dat moet nog blijken.”
De toename van het verkeer
is niet het enige waar sommige
inwoners zich zorgen over maken.
Ook de plek waar de tijdelijke
woningen voor de arbeidsmigran
ten dienen te komen, zorgt voor
discussie. In eerste instantie waren
deze gepland achter de supermarkt.
Vostermans: “Na gesprekken met
onder meer andere ondernemers,
bleek dat niet iedereen hier enthou
siast over is. We zijn daarom aan het
bekijken of de woningen op een van
de voormalige sportvelden kunnen
komen.” Een van de aanwezigen
vraagt zich af of het bouwen van
tijdelijke woningen op een industrie
terrein niet in strijd met het gemeen
telijk beleid is. Een woordvoerster
van de gemeente geeft aan dat van
dit beleid afgeweken mag worden,
als er goede redenen aangevoerd
kunnen worden. De woningen blijven
voor een periode van tien jaar staan.
Daarna kan de vergunning eventueel
worden verlengd.

Vervolg voorpagina

‘Gasthoês cultureel hart
van Horst aan de Maas’
Zo vroeg hij zich wat er gebeurt als
de gehoopte provinciale subsidie lager
uitvalt of zelfs niet komt. Wethouder
Ger van Rensch antwoordde daarop
dat de plannen dan versoberd worden.
Vragen over de samenstelling van
de kopgroep waren er ook. Enkele
commissieleden vroegen zich af of daar
niet sommigen bij zijn met een dubbele
pet op. Zij verwezen daarbij met

name naar het Centrummanagement
en Stichting de Mèrthal die door
dezelfde persoon in de kopgroep wordt
vertegenwoordigd. Van Rensch erkende
dat dit misschien niet wenselijk is.
“Hij brengt echter wel dubbel zoveel
expertise mee.” Volgens de planning
gaat de gemeenteraad in mei volgend
jaar een definitief besluit nemen over
het plan en de investering.

Ongelukje?
Oliespoor op Stationsstraat
Op de Stationsstraat en een gedeelte van de Energieweg in Horst lag op dinsdagmiddag 7 juli een
oliespoor. Een machine die daar eerder reed, had een olielek. Een reinigingswagen heeft het wegdek
schoongemaakt. Het verkeer over de Stationsstraat ondervond hier de hele middag nog enige hinder van.

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Horst aan de Maas in de ban van de hitte
De zomer brengt mooi, warm weer met zich mee. Maar het kan ook doorslaan naar een hittegolf waar niet iedereen blij van wordt. Ook voor komend weekend worden hoge temperaturen
verwacht. HALLO Horst aan de Maas ging met het warme weer de straat op en vroeg de mensen: wat doe jij om af te koelen?

Henri Versleijen met zoon Job

Roel Seubring

“Wij staan op tijd op zodat we de ergste hitte voor zijn. ’s Ochtends is het vaak nog lekker. Dan is
het ook een goed moment om alle ramen van je huis tegen elkaar open te zetten. Dat moet je zeker
een paar uur lang doen, want een huis heeft tijd nodig om af te koelen. Ook zetten we bij extreme
hitte vaak een zwembadje op waar we dan in kunnen liggen. Wij mensen zijn niet de enige die last
hebben van de hitte. Dieren krijgen het ook warm. Daarom leggen we voor onze konijnen een fles
met water in de diepvries. Daar kunnen ze dan lekker tegenaan kruipen. Of we zetten ze op natte
tegels. Verder moeten we ons vooral niet te druk maken met zo’n hitte.”

“Ik doe zo weinig mogelijk met warm weer. Het is een voordeel dat ik in zo’n karretje zit. Als ik
rijd waait de wind lekker door m’n toeter. Ik kan niet lopen vanwege een gebroken been. Al reed
ik daarvoor ook al vaker in een scootmobiel. We zijn temperaturen van boven de 35 graden hier in
Nederland niet gewend. Ik reed gisteren (zaterdag) hier in Horst door het dorp. Er zat geen hond op
het terras. En wat denk je van de dieren. Die kruipen met deze temperaturen weg in een hoekje.
In theorie zou ik nog wel kunnen zwemmen maar dan moet ik met een lift het water in en uit.
Dan doe ik niet omdat ik dan helemaal het idee heb dat ik invalide ben.”

Theo en Marian Huberts

Mart met Tim, Nikki en Meke

“Wij blijven binnen met extreme hitte. Het eerste dat we ’s morgens in huis doen is flink
doorluchten. Als het dan overdag heel heet is springen we regelmatig onder de douche. Niet de
douche in de badkamer maar die in onze achtertuin. Ik (Theo) doe dat wel om de tien minuten.
Zwemmen doen we ook. De Kasteelse Bossen is gelukkig maar twee minuten fietsen vanaf ons huis.
Het is echt Nederlands om te klagen over het weer. We zijn niks meer gewend. Het is ook weer
typisch dat de media zo veel aandacht aan dit onderwerp besteden. Het staat in de top drie van
dingen waar de mensen het over hebben.”

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

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

“We houden ervan om te gaan zwemmen. Zo gaan we graag naar de Kasteelse Bossen om
een duik te nemen. De kinderen kunnen zich daar lekker uitleven. Vijf minuten fietsen en we zijn
daar. Of we kruipen in het plastic zwembadje achter het huis. Ons huis warmt behoorlijk op tijdens
zo’n hittegolf. We hebben wel een ventilator aan het plafond hangen maar die staat maar sporadisch
aan. Het helpt niet echt. We zorgen in ieder geval dat we alle gordijnen dicht hebben. Als we iets
ondernemen met zo’n heet weer zorgen we dat we op tijd gaan. We hebben net toevallig nog een
ijsje gegeten.”

TONGEDIERTEBESTRIJDING
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●

●

Kiest u voor kwaliteit?

bestrijding van alle ongedierte
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Ruilbibliotheek America

Door boeken
elkaar ontmoeten
De Werkgroep Ruilbieb uit America wil een ruilbibliotheek starten in
het dorp waarbij mensen gratis boeken kunnen lenen en uitlenen. De bieb
moet onderdeel worden van het nieuwe Gezondheidscentrum in America,
maar wordt tot de opening ondergebracht in Aan de Brug. “Het doel van
de ruilbieb is om mensen te ontmoeten”, zegt Jan Driessen, lid van
Werkgroep Ruilbieb en bestuurslid van het Gezondheidscentrum.

Henk en Nel Hesen
“Dit bankje is een van de mooiste plekken in het centrum van Horst om bij heel warm weer te zitten. Je zit hier in de
schaduw van de bomen en er waait een lekker windje. Gisteren (het was die dag 36 graden, red.) was het te extreem.
Die temperatuur in combinatie met de hoge luchtvochtigheid hier was iets te veel van het goede. Wij houden dan alle
ramen en dicht thuis en gaan vooral niet al te veel doen. Ik (Henk) ben hartpatiënt dus voor mij is zo min mogelijk
inspanning belangrijk. We blijven ook normaal eten. Veel mensen hebben de neiging om met warm weer allemaal koude
maaltijden zoals koude schotel te eten. Wij doen dat ook wel een enkele keer maar we zorgen dat we daarnaast gewoon
warm blijven eten.”

Rondom de realisatie van het
Gezondheidscentrum in America
wordt de bevolking zo nauw mogelijk
betrokken. Dit hield onder andere in
dat de dorpsbewoners hun ideeën
voor America op papier konden zetten
in een dorpsdagboek. Jan Driessen:
“Een aantal van die ideeën willen we
nu teruggegeven aan de bevolking.
De Americanen opperden in het
dorpsdagboek vooral om mensen bij
elkaar te brengen. Een van de manie
ren waarop dit volgens hen kan, is
door middel van een ruilbieb.” De
Werkgroep Ruilbieb wil de bibliotheek
onder brengen in de wachtkamer
van het nieuwe Gezondheidscentrum
waarin het woonkamergevoel cen
traal staat. “Het Gezondheidscentrum
wil hier geen standaard wachtkamer
van maken, maar een ontmoetings
plaats. We willen hier ruimte creëren
om onder andere te koken en nu dus
ook te lezen en mensen te ontmoe
ten. Zo hopen we de wachtruimte
meer dynamiek mee te geven”,
meldt Driessen.
In de eerste wervingsronde heeft

de Werkgroep Ruilbieb meer dan
duizend boeken opgehaald. Driessen:
“Nu zijn we bezig met de tweede
ronde die nog tot 15 juli loopt.
In principe nemen we alle boeken
aan als ze er maar goed uitzien en
nog enige actuele waarde hebben.”
De ruilbieb moet volgens Driessen
straks één dagdeel per week open
zijn. “We willen het heel laag
drempelig houden, dus geen registra
tie, controlesysteem en betalingen.
Mensen moeten de boeken zo kunnen
komen brengen en ophalen.”
Het streven is om de ruilbieb
na de zomervakantie te openen.
“Omdat het Gezondheidscentrum dan
nog niet klaar is, willen we de bieb
tijdelijk onderbrengen in Aan de Brug.
Deze vraagt echter wel een huurprijs,
die wij niet kunnen betalen omdat
we geen inkomsten hebben. We gaan
dus nog in gesprek over hoe we
dit het beste kunnen aanpakken.”
Boeken voor de ruilbieb kunnen tot
15 juli ingeleverd worden. Voor meer
informatie neem contact op met Jan
Driessen 077 464 19 00.

De Twister krijgt
continurooster
Basisschool de Twister in Horst heeft van haar Medezeggenschapsraad
toestemming gekregen om de schooltijden aan te passen. Vanaf januari
2016 start de school met een continurooster, waarbij de leerlingen en
leerkrachten samen pauzeren op school.

Nel Poels
“Ik ben longpatiënt dus voor mij is deze hitte vreselijk. Het is echt niet leuk meer. Ik kan het buiten niet uithouden.
Alleen ’s ochtends ga ik heel even naar buiten. Voor de rest zit ik noodgedwongen binnen. En zelfs daar is het 25 graden.
Ik eet met warm weer eigenlijk alleen maar koude maaltijden. Veel yoghurt, melk en fruit. Ook eet ik regelmatig een stukje
kaas. Het is voor mij als longpatiënt belangrijk dat ik veel zuivel binnenkrijg. Daar zitten eiwitten in die ik nodig heb. Vooral
met zo’n hitte. Ik kijk nu al op tegen de volgende hittegolf. Ik kijk elke dag het journaal om te horen wat voor weer eraan
komt. Om de tijd door te komen heb ik mijn winterhobby’s maar weer opgepakt. Zo zit ik nu veel binnen kaarten te maken.
Van mij mag het snel ophouden, die hitte.”

MEGA
Rommelmarkt
Zo 12 juli

Carbootsale Horst

A73 afrit 10. 400 stands
Evenemententerrein 8.30/15.30 u
Peeldijkje, 5961 NK

www.carbootsalehorst.nl

2 en 23 aug MEGA markt Horst

LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

De invoering van dit nieuwe
rooster is gelijktijdig gepland met de
verhuizing van de basisschool naar het
nieuwe schoolgebouw in de voorma
lige Norbertuskerk. Hiermee komen
beide locaties van de Twister in een
schoolgebouw. Directeur Jo Pauwels:
“We zijn al ongeveer twee jaar op zoek
naar andere schooltijden, omdat de
leerlingen van het speciaal basison
derwijs andere schooltijden hebben
dan de leerlingen van het reguliere
basisonderwijs. De kinderen van het
SBO blijven tussen de middag op
school, terwijl de rest naar huis gaat.
We willen dat de leerlingen niet meer
uit elkaar hoeven en dat ze dezelfde
schooltijden krijgen.”
Vanaf januari gaan de kinderen
op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 08.30 tot 14.25 uur naar
school en hebben ze op woensdag
vanaf 12.30 uur vrij. Tussen de middag
hebben de leerlingen en leerkrachten
gezamenlijk een pauze van drie kwar
tier, waarbij de leerlingen een kwartier
eten en een half uur kunnen spelen.
Het plan heeft de basisschool overlegd
met de Medezeggenschapsraad, de
ouderraad en alle ouders van de
leerlingen. “Omdat we weten dat deze
nieuwe schooltijden veel verandering

teweeg brengen, hebben we een
enquête onder de ouders gehouden”,
aldus Jo Pauwels. Uit de ouderraadple
ging die door 71 procent van de ouders
is ingevuld, bleek dat 80 procent van
de ouders achter de wijziging van
schooltijden staat. Zij spraken zich uit
voor een vier gelijke dagenrooster,
waarbij de woensdagmiddag de vrije
middag blijft. Een andere optie was
een vijf gelijke dagen rooster, waarbij
alle dagen hetzelfde rooster zou
gelden.
Volgens de directeur biedt een
continurooster veel voordelen voor
leerlingen en leerkrachten. Door het
samen eten en pauzeren op school,
wordt het ritme van de kinderen niet
meer onderbroken door een lange
middagpauze. Ouders hoeven hun
kinderen minder vaak te halen en te
brengen en kinderen hebben na school
meer tijd voor spel of naschoolse acti
viteiten. Daarnaast hebben leerkrach
ten na school meer tijd voor voorberei
dingen. “We denken dat dit rooster de
meeste rust biedt voor de kinderen. Als
school willen we zo adaptief mogelijk
zijn, dus als er kinderen zijn die om
bepaalde redenen echt liever tussen
de middag thuis eten, dan kunnen we
daar altijd rekening mee houden.”
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Op donderdag 16 juli a.s.
zijn onze
ouders/grootouders

God keek rond in zijn tuin
en zag een lege plaats
Hij keek neer op onze aarde
En zag je moe gelaat
Hij sloeg zijn armen om je heen
En nam je mee om uit te rusten
Gods tuin moet wel prachtig zijn
Hij neemt alleen de beste

Jan en Door
Hagens-Arts
50 jaar getrouwd!
Dit vieren we
in besloten kring.
Kinderen en kleinkinderen
Stoktstraat 22
5961 TE Horst
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
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

Frambozen te koop direct van de teler,
elke dag vers geplukt! Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Horst
(Hegelsom). Tel. 06 10 72 63 18.
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.
Computerhulp. Automation Support
voor al uw computerproblemen,
vragen, instructie, reparaties en verkoop
van pc’s, laptops en randapparatuur.
Wij komen graag bij u aan huis.
René vd Sanden, 06 40 28 36 49
www.autosup.nl
T.k. gevr. landbouwmachines/hooimachine/hark/maaier/ploeg/mest
tank/frees/weisleep/kipper/maiszaai
machine/tractor enz.en vee/paarden
trailer/aanhanger 06 19 07 69 59.
Voor aardbeienplanten, winterpreiplan
ten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys Langstraat
64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Ouderen Biljartclub VIOS zoekt nog
nieuwe leden, liefst met biljartervaring.
De club heeft een eigen oefenlokaal v.v.
alle faciliteiten, op Tongerloseweg 2 te
Hegelsom. Contactpersoon, dhr. Frans
Beelen tel. 077 398 20 22.
Te koop vleespakketten
van onze scharrelvarkens. Een pakket
van 10 kg € 50,- Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Gert Derix-van de Riet
Sommige mensen zijn van onschatbare waarde....
Gertje, bedankt voor alles
Loes
Wouter, Nieke, Stefan
& familie

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen.
Vandaag is overleden mijn lieve Gert, ôs mam en oma

Gert Derix-van de Riet
Gertruda Gerarda Maria

Je stond altijd voor ons klaar,
niets was je teveel
en nu hebben we veel te vroeg
afscheid van je moeten nemen.

echtgenote van

Peter Derix
Zij overleed in de leeftijd van 60 jaar.

Gert
Je inzet, je lach, je verhalen, je energie
zullen we nooit vergeten.
Restaurant Vitellius

Sevenum: Peter

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te koop zoete morellen en kersen,
ook zelf plukken. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo, 06 53 13 01 32.
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Baarlo: Jarno en Kim
Luna

r e s t a u r a n t

Peter en Ingrid, Pascalle, Petra,
Stef, Hans, Rita, Tom, Tijn, Puck,
Thijs, Guusje, Job, Lara.

Kronenberg: Cindy en Jos
4 juli 2015
van Stepraethstraat 24, 5975 XR Sevenum
De avondwake wordt gehouden op donderdag 9 juli om
19.30 uur in de HH. Fabianus en Sebastianuskerk, Kerkplein
te Sevenum.
In plaats van bloemen graag een donatie voor KWF
Kankerbestrijding.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister in de kerk.
Gert is thuis. Na afloop van de avondwake kunt u tot
21.30 uur persoonlijk afscheid nemen van Gert.

Sparta’18 heeft met droefheid kennis genomen van het
overlijden van ons gewaardeerd lid

Gert Derix-van de Riet
Met hart en ziel heeft ze zich ingezet voor het dames- en
meisjesvoetbal voor meer dan 20 jaar.
Gert was vaak aanwezig op ‘t Spansel, altijd vrolijk en
goed hoorbaar met positief coachen. Dit leverde haar ook
de titel van jeugdleidster van het jaar in 2009.
Wij bedanken Gert voor haar inzet en haar positieve inslag
en wensen Peter, Jarno en Cindy, hun partners en kleinkind
veel sterkte toe om dit verlies een plaats te geven.
Namens bestuur en leden van Sparta’18

De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Caravanstalling Melderslo.
Tel. 077 398 32 95.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te koop vers fruit, o.a. frambozen,
blauwe bessen, aardbeien, rabarber
enz. naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in huis of ondersteuning
bij mantelzorg? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

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

Te huur in Grubbenvorst
woonruimte in woonboerderij. Kamerkeuken-berging- slaapkamer- kelderwc-badkamer. Tel. 077 366 17 78/
06 22 25 43 89.

Stratenmaker nodig? Fred bellen.
Tel. 06 41 16 70 06.

Open imkerijdag.
Fiets langs bloeiende akkers en bezoek
de imker op 12 juli. Diverse fietsroutes
leiden je langs imkers die je in de boei
ende wereld van de bij meenemen.
Kijk op www.zoemhukske.nl
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

Te koop koffieboeketjes en
zonnebloemen € 2,-.
Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.
Te koop bbq pakket van onze
scharrelvarkens. Pakket voor
4 personen € 18,-. Het vlees is
vacuüm verpakt en ingevroren.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

Dag en nacht bereikbaar

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Grafmonumenten
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Te huur woonhuis in Broekhuizen,
aanvaardbaar 1 sept.
Grote woonkamer, garage, tuin,
4 slaapkamers. Tel. 077 463 13 68
haynelpijpers@hotmail.com
70 jaar Van Hout en Janssen.
Vele jubileumaanbiedingen.
Piet Mondriaanstraat 1 in Deurne.
Ruime keuze in (hoek)banken, (relax)
fauteuils, woonprogramma’s en
slaapkamers. Koopzondag 12 juli.
12.00-17.00 u.
Op 4 juli ben ik tussen Horst en Meerlo
(via Herstraat-Tienrayseweg) mijn
sleutelbos (ongeveer 5 sleutels en
zwarte tag) verloren.
Bel aub: 06 81 26 21 59.
Te koop scootmobiel Z.g.a.n. model
Roadmaster minicrosser, 4 wielen, 16
km/u, 70km actieradius, 2 spiegels,
stokh. en hoes, bw.jaar 2014, km.stand
700 J. Rutten Horst 077 463 19 57
pietenjorutten@ziggo.nl
Happy feet. Mini wellness voor je
voeten. Juli en augustus zomers prijsje.
www.het-stiltehuis.nl
Te koop hooi, kleine pak à € 2,75. V.d.
Munckhof, Wouterstraat 21 America,
tel. 077 464 18 13.

jblijvend
Laat u vri naar uw
n
re
e
den
inform
ogelijkhe
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e
js
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urnmonumenten
en restauratie

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl
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Gemeente Peel en Maas krijgt HALLO
nieuwsblad
Gemeente Peel en Maas krijgt vanaf eind 2015 een eigen HALLO nieuwsblad. De inwoners krijgen dan wekelijks
HALLO Peel en Maas op de deurmat om hen te voorzien van het lokale nieuws.

van een gemeente informeren en emo
tioneren met nieuws en achtergronden
uit hun directe omgeving. De kracht
van HALLO zit dan ook in een sterke en
onafhankelijke redactie”, aldus Eric van
Kempen, directeur van Kempen Media.
Kempen Media is al enige tijd bezig
met een franchiseformule en HALLO
Peel en Maas komt hieruit voort. Eric
van Kempen: “Wij zien heel veel poten
tie in gemeente Peel en Maas en het
uitbrengen van een nieuwsblad voor
deze gemeente is voor ons een fantas
tische uitdaging. In Horst aan de Maas
draait het nieuwsblad al heel goed en
we zijn ervan overtuigd dat het in Peel

en Maas ook gaat lukken.”
Nieuwsblad HALLO gaat uit van
de kracht van lokaal: de elf kernen
van Peel en Maas en hun inwoners
gaan dan ook allemaal veelvuldig
aan bod komen in de artikelen en
fotoreportages. In het gratis huisaan-huisblad wordt lokaal nieuws
beschreven, maar is ook aandacht voor
sport, verenigingen, politiek, jongeren
en de andere inwoners van Beringe,
Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust,
Panningen, Kessel, Kessel-Eik, Baarlo,
Maasbree en Meijel.
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Horsterse semi-
finaliste zelfstandig
reisadviseur
Eric van Kempen, directeur Kempen Media, en Frank Erren commercieel adviseur HALLO Peel en Maas
Het nieuwsblad en de website
HALLO bestaan in Horst aan de Maas
al 5 jaar. Daar heeft het zich inmid
dels bewezen: het blad wordt in Horst

aan de Maas zeer goed gelezen en
gewaardeerd, volgens een lezersonder
zoek. De inwoners daar geven HALLO
gemiddeld een 8,2.

Dat was aanleiding voor uitgever
Kempen Media om het concept ook op
andere plekken aan te bieden. “Wij wil
len met HALLO inwoners en bezoekers

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Glas in sloot:
voorzichtig op
vakantie
Door: Geertje Verkuijlen, advocaat
De vakantie komt er al weer aan! U zult ongetwijfeld al uitkijken naar een onbezorgde tijd. Veel mensen
vieren de zomer met een kampeertrip. Helaas verloopt dat niet altijd zoals gehoopt. Dat blijkt maar weer eens
uit een rechtszaak tegen een Nederlandse camping.
Voetbal
Een vakantievierder trapt
blootvoets een balletje op het
voetbalveld van de camping.
Op een gegeven moment belandt
de bal achter het doel in een sloot
die over het campingterrein loopt.
De campinggast wil de bal pakken
en stapt met zijn blote voeten in
de sloot. Daarbij stapt hij op een
gebroken flessenbodem,
die verscholen ligt in het groen.
De voetballer loopt letsel op
en stelt de camping
aansprakelijk.

juist om ongelukken te voorkomen.
Als campingmedewerkers gasten
op blote voeten zien voetballen,
waarschuwen zij ook voor dit soort
ongelukken en raden zij dat af.
De camping biedt bovendien gratis
vuilniszakken aan, verbiedt zwerfvuil
en haalt regelmatig afval op. Tot slot
houdt zij 24 uur per dag toezicht.

Uitspraak
Moest de camping nou rekening
houden met de mogelijkheid dat
een campinggast blootvoets de sloot
zou betreden en daarbij toch in een
scherp voorwerp zou trappen? Volgens
Maatregelen
de rechter is die kans - met alle
Op het moment van het
maatregelen die de camping neemt ongeluk wist de camping niet dat
zó klein, dat de camping daarmee niet
er daadwerkelijk glas op de bodem (nog) meer rekening moest houden
van de sloot lag. Een loonbedrijf
dan zij al deed. De camping is daarom
diept de sloot twee keer per jaar uit, niet aansprakelijk.

Gratis advies
Let op uw campingvakantie
dus goed op aanwijzingen van het
personeel en eventuele waarschuwingsborden. Op deze wijze
voorkomt u letsel dat misschien niet
wordt vergoed. Heeft u toch letsel
opgelopen tijdens uw verblijf op
een camping? Neem dan vrijblijvend
contact met ons op voor een eerste
gratis adviesgesprek.

Sandra Vestjens uit Horst heeft de halve finale bereikt in de verkiezing voor Zelfstandig Reisadviseur van het jaar 2015. Hierin gaat zij met
elf andere deelnemers strijden om de zes finaleplaatsen.
In de verkiezing moeten de
deelnemers meerdere rondes
doorlopen waarna steeds een groep
reisadviseurs afvalt. Voor de halve
finale gaan de twaalf kanshebbers
in september naar Zuid-Afrika
om daar een videoverslag van de
bestemming en een productaanbod
te maken. In oktober bepaalt de
jury de finalisten aan de hand
van de voorgaande rondes en de

videoverslagen.
Vestjens is samen met drie andere
semi-finalisten werkzaam bij Holland
International Reisbureau at Home;
een Nederlandse franchiseformule
van reisorganisatie TUI met 102
zelfstandige reisagenten. De Horsterse
is erg blij met haar positie in de halve
finale: “Het waren een paar pittige
rondes, maar nu begint het er om te
spannen.”

Linders Bouwbedrijf
vraagt surseance van
betaling aan
Meulin BV, beter bekend als Linders Bouwbedrijf, heeft surseance van
betaling aangevraagd. Het bedrijf verwacht binnenkort niet meer te
kunnen voldoen aan haar verplichtingen, wegens een achterblijvende
orderportefeuille.
Het bouwbedrijf in Hegelsom
bestaat al meer dan veertig jaar en is
actief in de woning- en utiliteitbouw,
telt acht medewerkers en heeft een

Superdeals:

Optimel
verse drinks
Alle soorten
2 pakken à 1 liter
2,36 – 2,74

2 voor

omzet van ongeveer twee miljoen
euro per jaar. De rechtbank is
verzocht om een bewindvoerder aan
te stellen.

Shoarma

1,50

Naturel of paprika
Bak 880 gram
5,00

Geldig van wo 8 t/m di 14 juli 2015.

3,29

Hele zomer tijd voor BBQ; 3 bakjes 6,00
Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 52 10 22 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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Jouw zorgzame leven was vol liefde, plicht en eenvoud
Voor ieder die je liefhad, het was toch zo vertrouwd
Een maatje, een papa en opa die voor ons deed zorgen
Je had ons lief, we voelden ons bij jou veilig en geborgen
Onze dank is groot voor wat je ons hebt geleerd en gegeven
Mooi blijft de herinnering aan jou ons hele verdere leven

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het warme medeleven
in welke vorm dan ook na het overlijden van mijn geliefde man,
ôzze pap, opa en opi

Onze allerliefste pap en opa

Mia Jacobs-Hesen
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Horst, juli 2015

Sjaak Vorstermans

Thei Jacobs
Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun.

overleed op 74-jarige leeftijd.

Marleen en Richard
Mike, Lotte, Jelle
Marc en Birgit
Evy, Jenna, Niels
Jack en Caroline
Guus, Rens, Ruben *, Sanne
Sevenum, 6 juli 2015
Steeg 1, 5975 CD Sevenum

Nog boordevol met plannen voor de toekomst,
heeft de realiteit van het leven hem ingehaald.
Op 24 juni is, na een kort ziekbed, plotseling overleden
mijn man, mijn papa, onze zoon, broer en oom

Bram Wijnhoven
Hij mocht maar 44 jaar worden.

We nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen
van ôzze pap en opa op zaterdag 11 juli om 11.00 uur
in zijn eigen tuin, Steeg 1 te Sevenum.
Aansluitend begeleiden we hem, met het eigen gezin,
naar het crematorium.

Veel te vroeg, we zijn verbijsterd.
Een bijzonder mens is er niet meer...

Anthony Wijnen
echtgenoot van

* Venray 06-04-1971 † Ravenna, Ohio, USA 24-06-2015

Afgelopen week, donderdag 2 juli, namen we in kleine, intieme kring
afscheid van hem in Ravenna/Hudson.
Ravenna Ann en Coco
Horst Lei en Riet († 1986) en Mia
Speyer Ilze en Roderick
Grace
Horst Anita en Ben
Eva en Koen
Guus en Evi
Horst Erik
Wassenaar Mark en Orsolya

Stephie Wijnen-Schroijen
papa van

Jana

Correspondentieadres:
Fam. Wijnhoven, De Kolk 3, 5961 RD Horst

zoon van

Rina en Wim
schoonzoon van

Agnes en Jan †
schoonbroer van

Luuk, Sjoerd en Barbara

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de grote belangstelling,
mooie woorden, prachtige bloemen en
fijne kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn man, “ozze va” en opa

Jeu Geurts
Hij overleed in de leeftijd van 47 jaar.

Venlo, 5 juli 2015
Correspondentieadres: Bakhuuske 23, 5963 HD Hegelsom
Wij hebben op donderdag 9 juli
afscheid van Anthony genomen.

Nieuwe aardappelen.
Vers van Hegelsomse bodem.
Aardappelen zijn makkelijk en snel
verkrijgbaar door zelfbediening.
Tevens ook zoete aardappelen.
Maatschap Kellenaers-Kusters, Bosstraat
63 Hegelsom.

Pasfoto’s en foto-service bij Ster
Videotheek - Foto Geurts, Venloseweg
2, Horst. Voor officiële pasfoto’s en
visa. Direct klaar foto-service, ook vanaf
smartphone! Fotoboeken, foto-fun
cadeaus, enz. 077 398 78 55
www.videotheekhorst.nl

OPRUIMING

T/M

70% KORTING

badkleding • nachtmode
ondermode

Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.

Geboren

Lina

6 juli 2015
Dochter van
Rob Jacobs en
Sanne Kuijpers
Pieter Belsstraat 34
5961 DW Horst


Geboren

Gijs

5 juli 2015
Zoon van
Frank en Ilona Hagens
De Braak 10
5963 BA Hegelsom

Geboren

Siem

27 juni 2015
Zoon van
Roel Welten en
Annemarie Lucassen
Bosschekampstraat 27
5975AS Sevenum

Jonge tuinboontjes dubbel wit.
Lekkere tuinbonen van Hegelsomse
bodem. Zelfbediening. Maatschap
Kellenaers-Kusters, Bosstraat 63
Hegelsom.
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.

Antje, kinderen en kleinkinderen
Meterik, juli 2015

Gevraagd loop-/sloopauto’s, ook
bussen, alle merken.
Hoofdzakelijk oudere modellen t/m
bouwjaar 2005. RDW erkend.
Tel. 06 54 97 63 59.
Poetshulp biedt zich aan.
Poetshulp zoekt nog werk voor enkele
morgens per week.
Tel. 06 23 58 29 45.
Gevonden zwart trainingsvest
met witte strepen nabij
Ger. Smuldersstr. 30 in America.
Tevens enkele weken geleden een
sleutel (Nemef) met sleutelhangertje
gevonden.
Terug te halen op Ger. Smuldersstr. 30
America, tel. 06 42 48 56 28.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl



Ron van Gool 06 202 88 600

Private Label Meubelatelier
voor het herstofferen of repareren
van bank, stoel, boot of caravan.
Bel 06 24 17 27 94.
Te koop E-bike Gazelle Goldline Forte.
Nog 2 ½ jaar verzekerd. Prijs € 1.500,Tel. 077 464 17 53.
Voor flexibele kinderopvang ga je naar
www.huizezeldenrust.nl Wij bieden
opvang op maat. 06 24 42 02 67.

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Tweemaal jubileum
Kindcentrum Het Landhuis
Bij Kindcentrum Het Landhuis in Meerlo was het woensdag 1 juli tweemaal feest. Op deze dag vierden zij
namelijk het 25-jarig bestaan van de kinderopvang in de regio Blitterswijck-Meerlo. Tevens was de eerste medewerker van destijds, Ellen Hegmans, 25 jaar in dienst.

PLUS-spaaractie
voor KiKa
Klanten van Plus Lucassen Horst konden de afgelopen tijd sparen
voor keukentextiel van HRS Nonfood&Loyalty. Hiermee werd tevens
gespaard voor het goede doel KiKa. Voor elke hand- of theedoek die
klanten bij elkaar spaarden, werd er namelijk vijftig cent gedoneerd
aan KiKa. De cheque van 1613,50 euro werd door Wil Lucassen van
PLUS Horst overgedragen aan Sander van den Berg Jeths van HRS.

verhuisde de kinderopvang naar Meerlo
en veranderde de naam in Kimee.
De kinderopvang bleef op dezelfde
plaats, maar vanaf 2008 veranderde
de naam nog in Het kleine landhuis

en uiteindelijk Het Landhuis. De
jubilea werden 1 juli gevierd met een
familiebarbecue voor alle ouders en
kinderen en er was een bingo met
diverse prijzen.

Zomermarkt Broekhuizen
Carnavalsvereniging De Krey uit Broekhuizen organiseert in samenwerking met de lokale horeca-ondernemers
een Zomermarkt in het centrum van Broekhuizen. De Zomermarkt wordt gehouden op zondag 26 juli vanaf
11.00 uur.
De markt vindt plaats op en
rondom het kerkplein in Broekhuizen.
Het is een vlooienmarkt waar diverse
bruikbare spullen worden tentoonge
steld en per opbod worden verkocht.

Er is ook een kindervlooienmarkt, waar
kinderen hun speelgoed kunnen ver
kopen. Voor kinderen is er tevens een
luchtkussen, een ballonnenwedstrijd en
is er schatgraven in het zand.

Omdat er wordt samengewerkt met
lokale horecaondernemers wordt de
markt uitgebreid naar het gedeelte aan
de Maas. Hier tonen de ondernemers
hun producten in de marktkramen.

Maashotel in Terras
Top 100
Het terras van Het Maashotel in Broekhuizen staat als enige terras uit
Horst aan de Maas in de Terras Top 100 van Misset Horeca. Het terras staat
op plek 73.
Misset Horeca is een instelling
voor vakinformatie voor de hotel-,
restaurant- en cafébranche en brengt
jaarlijks een Terras Top 100 uit.
Het terras werd door een mystery
guest bezocht, die het bedrijf
op diverse punten beoordeelde.
“Het horecabedrijf ligt in een
prachtige, natuurlijke entourage

die, evenals het terras, populair is
bij fietsers in het Noord-Limburgse
land. Omdat het veer pal naast het
terras ligt, is er altijd wat te zien en
te beleven op en om het water”,
staat in het rapport. Op het terras
zelf valt onder meer de attente
bediening op, die ook nog eens
proactief is.

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
11 juli 2015

4 Vuurpijlen
voor op de bbq 5 euro

Hamburgers iedere 4e gratis
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Geldig van 6 t/m 11 juli 2015

Ellen Hegmans maakte de
afgelopen 25 jaar alle ontwikkelingen
van de kinderopvang door.
De kinderopvang startte in Blitterswijck
bij Het Honk. Enkele jaren later
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Wat
zeg je?
De landelijke woningmarkt trekt weer aan.
In vrijwel alle Nederlandse regio’s nam het
aantal woningverkopen in 2014 toe ten opzichte
van 2013, ook in Horst aan de Maas. Toch denkt
73 procent van de inwoners er niet over na om
te verhuizen. Het merendeel is namelijk gewoon
tevreden. “Ik ben blij met mijn huis en tuin.
Bovendien is het dicht bij mijn werk en in het
centrum, dus ook vlak bij de voorzieningen”,
reageert deze inwoner. Een ander zegt: “Ik woon
hier al 53 jaar. Ik heb een mooie tuin, wat wil je
nog meer?”
Toch zijn er ook mensen die wel graag
zouden willen verhuizen en zelfs al plannen
aan het maken zijn. De redenen hiervoor zijn
divers. Groter wonen en dus meer ruimte in
en rondom het huis, wordt vaak genoemd.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik woon in mijn droomhuis’
Horst aan de Maas telt ruim 16.000 huishoudens, ongeveer een kwart daarvan is een eenpersoonshuishouden. Het merendeel van de
inwoners woont in een koopwoning en de meerderheid, 92 procent, is tevreden met de huidige woning. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Nee Neutraal
4% 4%
Ja
92%
Ben je tevreden met je
huidige woning?

groot. Voornamelijk starterswoningen en
“Ik wil graag meer ruimte”, zegt deze persoon.
huurhuizen worden gemist in Horst aan de Maas.
“Voornamelijk een grotere tuin, want die we
Ruim 30 procent vindt dan ook dat er huizen
nu hebben is veel te klein. Parkeren voor het
worden gebouwd, waar geen vraag naar is.
huis is ook vaak een probleem.” Ouderen willen
“Er worden te veel dure
juist liever kleiner gaan
huizen gebouwd, die
wonen en zijn uit aan het
‘De hypotheek is afgelost, woon door de veranderende
kijken naar een woning
dus gratis’
hypotheekregels
waar alles gelijkvloers
onverkoopbaar worden”,
is. En sommigen willen
‘Het is goed wonen in Horst’
vindt iemand.
graag weg bij hun ouders
en op zichzelf gaan
‘Wil over een aantal jaren kleiner
wonen. Verhuizen is
Voor meer resultaten
wonen’
echter niet voor iedereen
of aanmelden voor
zomaar weggelegd.
de volgende enquête,
“Ik zou graag willen verhuizen, maar kan het
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
financieel niet aan.”
De vraag naar betaalbare woningen is
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

Ook uw organisatie kan gebruik maken van het lezerspanel van Tip Horst aan de Maas!
Neem daarvoor contact op met Marianne Pirlo, marianne.pirlo@kempen-media.nl

Tegengaan verdroging landbouw- en natuurgrond

15 juli 2015: Peilopzet Maas tussen
Sambeek en Belfeld
Op 15 juli 2015 verhoogt Rijkswaterstaat het waterpeil
in de Maas tussen Sambeek en Belfeld met de laatste
15 centimeter. Peilopzet is noodzakelijk om verdroging van
landbouw- en natuurgrond tegen te gaan als gevolg van de
Maasverdieping tussen Venlo en Arcen.
Rijkswaterstaat werkt in het programma Maaswerken onder meer
aan een betere hoogwaterbescherming langs de Maas. Saskia
Janssen, Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat: “Een van de
maatregelen die we nemen, is het verdiepen van de bodem van
de Maas tussen Venlo en Arcen. We verdiepen de rivierbodem van
het ruim elf kilometer lange traject met zo’n twee tot drie meter.
Zo krijgt de rivier meer ruimte voor waterafvoer en is de waterstand lager. Ook bij een normale en lagere waterafvoer is de
waterstand lager.”

Kunstmatige verhoging
De verdieping van de Maasbodem heeft niet alleen gevolgen voor
het waterpeil in de rivier. Behalve de waterstand in de Maas, zakt ook
het grondwater in de omgeving. Vooral in de zomermaanden kan dit
lagere grondwaterpeil leiden tot verdroging van landbouw- en
natuurgrond. Daarom verhoogt Rijkswaterstaat het stuwpeil in de
Maas. Het grondwater in de omgeving stijgt dan mee, dit wordt ook
wel ‘peilopzet’ genoemd.

Laatste fase peilopzet
Saskia Janssen: “Door de peilopzet komt het Maaswater tussen
Sambeek en Belfeld 25 centimeter hoger te staan. We voeren deze
verhoging uit in twee fasen. De verdieping van de Maasbodem
tussen Venlo en Arcen voeren we namelijk uit over een langere
periode. Vorig jaar is het peil met 10 cm opgezet. Omdat de
verdieping van de Maasbodem nu grotendeels klaar is, kunnen
we op 15 juli aanstaande het water ophogen met de laatste 15
centimeter.”

Stuw Sambeek aangepast
Het verhogen van het waterpeil is goed voorbereid. Zo heeft
Rijkswaterstaat al in 2010 de stuw in Sambeek aangepast.
De schuiven van de stuw zijn toen 25 centimeter opgehoogd en de
bodembestorting is aangepast door de breukstenen op de bodem
opnieuw te verdelen en vast te leggen met onderwaterbeton.
Zo is de stuwbodem goed bestand tegen de grotere waterkracht
die peilopzet met zich meebrengt.

Verdroging tegengaan
Door de peilopzet stijgt niet alleen het waterpeil, maar
ook het grondwaterpeil in de omgeving. Daarom start
Rijkswaterstaat in de zomer met de peilopzet. De grondwaterstand is dan het laagst, waardoor landbouwgrond en natuur
profiteren van de waterpeilverhoging. De verdroging van een
groot gebied wordt hierdoor tegengegaan. Ook heeft de
verhoging van het waterpeil een positief effect
op de verdroging die de afgelopen decennia plaatsvond
in Limburg.

Rivierenland, Aa en Maas en Peel en Maasvallei. U bereikt dit
loket door te e-mailen naar natschade@peilopzetmaas.nl.
Natuurlijk kunt u ook het algemene nummer van uw
eigen waterschap bellen.

Meer informatie
Meer weten over peilopzet, de verdieping van de Maasbodem
of de aanpassing van de stuw Sambeek? Bekijk dan de website van
www.rws.nl/maaswerken. Wilt u meer weten over grondwaterstanden?
Rijkswaterstaat doet metingen langs de Zandmaas. Ze zijn te
bekijken op www.grondwaterzandmaas.nl.

Nadelen voorkomen en beperken
Saskia Janssen: “In sommige situaties heeft het hogere waterpeil
mogelijk nadelige gevolgen. Denk dan bijvoorbeeld aan
vernattingschade aan landbouwgrond. Daarnaast past
Rijkswaterstaat voorzieningen langs de Maasoever aan, zoals
aanlegsteigers en veerstoepen. Schade door peilopzet proberen
we zo goed en zo veel mogelijk te voorkomen. Hierover hebben
we de afgelopen jaren veel contact gehad met betrokkenen.”

Toch schade?
Ondervindt u schade van peilopzet? Meldt u uw schade dan via
www.rws.nl/maaswerkenklachten. Voor meer algemene vragen
neemt u contact op met Rijkswaterstaat via 0800-8002. Specifiek
voor agrariërs is een Natschadeloket peilopzet Maas ingericht. Dit
is een gezamenlijk loket van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Stuw Sambeek.
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Bespreking Poll week 26

Verhoging van het btw-tarief levert iets extra’s op
Enige tijd geleden bracht het kabinet de plannen naar buiten om het
btw-tarief op veel producten en diensten te verhogen. Onder andere musea,
camping- en hotelhouders, kapsalons en fietsenmakers moeten dan 21 procent
btw gaan vragen in plaats van 6 procent. Dit plan is inmiddels van de baan.
De ruime meerderheid van de stemmers van de poll, 77 procent, denkt dat
de belastingverhoging niets oplevert. Deze meerderheid wil niet 15 procent
extra gaan betalen op deze producten en diensten, ook al worden deze inkom

sten volgens het kabinet ingezet voor meer financiële stabiliteit en meer banen.
Het kabinet kan daarom beter de belasting op andere zaken verhogen, zoals
milieuvervuiling.
Slechts 23 procent vindt de verhoging wel een goede maatregel. De belas
ting op primaire levensmiddelen blijft immers het lage belastingtarief behou
den. Op enkele producten en diensten wordt de belasting verhoogt, maar dat
komt uiteindelijk ook bijna iedereen ten goede.

Een nieuw zwembad is de beste oplossing
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Marieke
ment...

Een paar jaar geleden kreeg
ik enkele mensen onverwacht op
bezoek. Helaas hadden zij van
tevoren niet gebeld of gezegd
dat ze langs zouden komen. Dan
was ik namelijk thuisgebleven
en had hen binnen gelaten,
zodat ze niet het raam hoefden
te forceren. Gasten die ik zelf
uitnodig wil ik best mijn huis
Uitslag vorige week (week 27) >Ik verwacht dat de basisschool mijn kind insmeert tegen de zon > eens 18% oneens 82%
laten zien. Dan ruim ik ook op,
zorg dat de afwas is gedaan en
ren even met de stofzuiger door
het huis. Kom je echter
onaangekondigd als ik niet thuis
ben en je gaat zelf in mijn
kasten snuffelen dan vind ik dat
niet zo netjes. Ook niet als je
vrouw bijna jarig is en je wilt
haar een armband geven of wat
parfum. Mijn gasten krijgen
koffie of thee met een koekje en
als ik echt op dreef ben, bak ik
nog wel een cake voor je. Ik geef
je echter niet zomaar mijn
sieraden mee en stop je ook
geen geld toe als je weer gaat.
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
Toen er bij mij werd
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.jeurissenzonwering.nl
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
ingebroken, was ik niet met
vakantie. Ook had ik geen raam
open laten staan om te luchten,
het was midden in de winter, of
op Facebook gezet dat ik de hele
dag weg was. Ondanks
waarschuwingen van de politie
VAN 15.30 TOT 16.30 OP DE BOUWPLA ATS A AN DE JANSSENWEG EN NEEM VRIJBLIJVEND EEN KIJK JE IN ÉÉN VAN DE WONINGEN!
zijn er toch mensen die dit wel
doen. Die trots op de sociale
media vermelden dat ze de
komende twee weken in Spanje
zitten. Natuurlijk, de buurvrouw
6.30 uur op de bouwplaats aan de Janssenweg en neem vrijblijvend een kijkje in één van de woningen!
houdt wel een oogje in het zeil,
maar je kunt niet verwachten
!
levensloopbestendige
woning
5
01
g zomer 2
dat ze de hele dag op je huis let.
Opleverin
- Vrijstaand (geschakelde) woning
Daarom juich ik de actie van de
- met blijvend vrij uitzicht op beek zone
politie in Horst aan de Maas van
- Badkamer en toilet afgewerkt
harte toe. Geef gewoon aan hen
- slaapkamer en badkamer op de
begane grond
Karakteristieke Hoevewoningen door wanneer je met vakantie
- veel privacy
bent en ze komen, letterlijk, een
- - koopsubsidie
Vrijstaandgemeente
(geschakelde) woningen
Karakteristieke hoevewoningen - €8.500,
kijkje nemen als je niet thuis
- Hor st aanmet
de Maa
s van toepa
ssing* op beek zone
blijvend
vrij uitzicht
bent.
• Vrijstaand (geschakelde) woningen met
Gezinswoningen
(landelijk)
Verkoopprijs
€285.000,
- v.o.n. of
blijvend vrij uitzicht op beekzone
* Informeer naar
de voorwaarden
levensloopbestendige
woning
• Gezinswoning (landelijk) of levensloop(kla
ssiek
of
royaal)
bestendige woning (klassiek of royaal)
veel privacy
• Veel privacy
• € 8.500,- koopsubsidie gemeente
€8.500,- koopsubsidie gemeente
Horst aan de Maas van toepassing*
Hor st aan de Maa s van toepa ssing*
• Verkoopprijzen vanaf € 243.000,- v.o.n.
Verkoopprijzen vanaf €243.000,- v.o.n.
Actiecomité ’t zwembad mót bliêve’ kwam onlangs met een nieuw rapport
waarin zij pleit voor het behoud van zwembad De Berkel in Horst. Het actiecomité
ziet de bouw van een nieuw zwembad, het voorstel van zwemvereniging HZPC,
niet zitten. De discussie rondom zwembad De Berkel is al enige maanden bezig.
Het ziet er naar uit een regiobad op het voormalige Floriadeterrein niet de steun
van de gemeenteraad gaat krijgen. De vraag is echter of er een nieuw zwembad
in Horst gebouwd moet worden of dat De Berkel, met enkele aanpassingen, nog
voldoet. Het actiecomité gaat van dit laatste uit. Zij vindt dat het voorstel van

Ook automaat!

HZPC zich te veel richt op de wedstrijdsport en daarmee de recreatieve zwemmer
uit het oog verliest. Ook vindt het comité dat nieuwbouw teveel kosten met zich
meebrengt.
Aan de andere kant kun je je afvragen of het nog wel zin heeft om geld te
pompen in een oud gebouw. Is het niet veel beter om een nieuw bad te bouwen
dat aan alle normen en eisen voldoet? Op een locatie, bijvoorbeeld de Kasteelse
Bossen, waar ook voldoende parkeerruimte is. Een nieuw zwembad is de beste
oplossing. Wat vindt u?

L

& kunststof kozijnen

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas

KOM NA AR HET OPEN HUIS OP VRIJDAG 8 MEI a ansta ande

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
Sfeervol wonen in Horst aan de Maa s

NAAR HET OPEN HUIS OP VRIJDAG 3 APRIL A.S.

Open Huis vrijdag 10 juli a.s. van 16:00 tot 17:00.. U bent van harte welkom!

WWW.DEAFHANGFA SE2.NL

* informeer naar de voorwaarden

hangfase2.nl
T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

T: (077) 260 00 00

WWW.DEAFHANGFA SE2.NL

*

Informeer naar de voorwaarden

per direct zomer 2015!
Oplevering
aanvaardbaar!

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl
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HALLO voordeelpas
Deelnemer uitgelicht

Blauwebessenland
Blauwebessenland is een punt waar mensen
elkaar ontmoeten om het aangename met het
gezonde te combineren en dit alles in pure natuur.
Blauwebessenland heeft een winkel met blauwe
bessenproducten.
Daarnaast kan men op het terras genieten van een
lekker kopje koffie met heerlijk blauwebessengebak of een
ambachtelijk schepijsje. De bezige bijtjes kunnen zelf blauwe
bessen plukken en voor de kinderen is er een kleine speeltuin.
Blauwebessenland is van juli tot en met september geopend
op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur en op
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Dorperpeelweg 1, America, 06 39 23 92 65
www.blauwebessenland.nl

Deelnemers
Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de
volgende deelnemende bedrijven:
www.anbise.com, Sevenum

Kronenbergweg 19, Kronenberg

anco lifestyle centre

Huis van de Streek

Venrayseweg 11, Horst

Steenstraat 2, Horst

Beej Mooren

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Groenewoudstraat 1, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Blauwebessenland

Lunchroom Lekker Gewoën

Dorperpeelweg 1, America

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Boerderijwinkel Lenders

Museum de Kantfabriek

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Americaanseweg 8, Horst

Bootcamp Power

My-LifeSlim

www.bootcamppower.nl, Horst

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Sint Lambertusplein 2, Horst

Steenstraat 3, Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

www.dagjemeerdal.nl, America

Pieter Belsstraat 34, Horst

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

Raamweg 8, America

Meterikseweg 84, Horst

DMS-Service

Staatsie 1866

Ulsheggerweg 2b, Lottum

Stationsstraat 151, Hegelsom

Duet Kappers

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Peperstraat 12a, Sevenum

Eetcafé ’t Dörp
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Eethuis BRaM
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

FotoID
Veemarkt 7a, Horst

Het LoopCentrum
Stationsstraat 137, Hegelsom

Het Maashotel

Lambertusplein, Horst

Toffedag.nl
www.toffedag.nl

TVI Computers
Venrayseweg 10, Horst

Ut Snoephuuske
Kerkstraat 26, Horst

VARG Outdoor & Travel
Gebr. van Doornelaan 90, Horst
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
09 juli 2015

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
14 juli 2015
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91
of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Een drietal bestemmingsplannen: Stationsstraat Hegelsom; Veld Oostenrijk 13 Horst en
Nota van uitgangspunten bestemmingsplan
buitengebied.
• Startnotitie Toekomstvisie Park de Peelbergen.
• Resultaten onderzoek regionaal zwembad en
vergelijking met lokale alternatieven.
• Kadernota 2015 en de 1ste bijstelling begroting.

• Beheerplan Openbare
Speelruimte.
• Wegbeheerplan 2016-2019.
• Onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie over het subsidiebeleid.
U bent van harte welkom om de vergadering
bij te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis. De vergadering wordt
live in video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u
inzien in de informatiehoek in de publiekshal
van het gemeentehuis, in de bibliotheek en op
de website www.horstaandemaas.nl

Opfriscursus Verkeersregels
Bent u senior en wilt u als verkeersdeelnemer ook graag nog eens worden bijgespijkerd over de nieuwste verkeersregels?
En daarbij nog tips krijgen voor zuiniger en
milieuvriendelijker rijden?
Grijp nu uw kans.

Geef u op voor de opfriscursus op 13, 20 en
27 augustus van 13.30-15.30 uur in MFC
de Zwingel, Melderslo
U kunt zich aanmelden via de inschrijfbon op
www.horstaandemaas.nl of
per mail steunpuntlimburg@vvn.nl

Glas scheiden nu nog makkelijker
Op 11 juli gaat de campagne ‘Glas in ’t Bakkie!’ van start in Horst aan de Maas. Want
glas scheiden is nu nog makkelijker. Glazen
verpakkingen mogen met restjes én met
dop of deksel in de glasbak. Kom op 11 juli
met uw glas naar het Glasteam en krijg een
‘glastas’ cadeau.

• Van 12.00 tot 13.30 uur is het Glasteam bij
de ondergrondse glascontainers op de parkeerplaats bij Jan Linders Supermarkt, hoek
Kloosterstraat / Op Santfort in Grubbenvorst.
• Van 14.30 tot 16.00 uur wordt u ontvangen in
Tienray op de parkeerplaats bij Jan Linders
Supermarkt, Spoorstraat 18.

Glasteam in Horst, Grubbenvorst
en Tienray
Het Glasteam reist op 11 juli naar drie
plekken in onze gemeente:
• Van 09.30 tot 11.00 uur is het team op
de P2 parkeerplaats aan de Herstraat
in Horst. Wethouder Birgit op de Laak
opent daar de campagne.

Met deksel en restjes in de glasbak
Zitten er nog wat restjes aan het glas? Dat
is geen bezwaar! U hoeft het glas niet eerst
schoon te spoelen. De deksel of dop mogen ook
met het glas mee de glasbak in. Meer weten?
Kijk op www.glasscheiden.nl. Daar staat ook
uitgelegd wat wel en niet in de glasbak hoort en
waarom het goed is om glas te scheiden.

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
Midden Peelweg 18
Grubbenvorst
Sevenumseweg 4
Witveldweg 66
Horst
Afhangweg 51
Kranestraat ongenummerd

Kreuzelweg 19 en 19a
Horst aan de Maas
Klaver 5a

Sevenum
Zeesweg 3a en 5
Beatrixstraat ongenummerd
Van Renessestraat 13

Swolgen
Meerlo
Intrekking aanwijzing trouwloca- Generaal Dempseystraat 33a
tie Kortenbos
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas
Kermis Tienray 11 t/m 14 juli

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Drukte bij strandbad zorgt ook
voor overlast
Het mooie zomerweer trekt veel mensen naar strandbad de Kasteelse Bossen. Naast veel
watervertier zorgt de drukte echter ook voor enige overlast.
Bezoekers laten afval achter dat niet in de
afvalbakken gedeponeerd wordt en ook
wordt er regelmatig foutief geparkeerd.
Daarnaast dienen honden aangelijnd te
blijven. Houd er rekening mee dat als de
gedragsregels niet nageleefd worden dit een
bekeuring op kan leveren.

Beheer
Het beheer van het strandbad is in handen
van de organisatie Rendiz. De gemeentelijke
handhavingsdienst zal regelmatig controles
uitvoeren. Deze dienst is bevoegd om
verbaliserend op te treden. Tenslotte zorgt de
politie naast de reguliere surveillance ook dit
jaar voor extra controles.

Zit jij graag in een BAR?
De Burger Advies Raad (B.A.R.) Horst aan de Maas zoekt:
• een gedreven Teamleider Zorg en Ondersteuning, vrijwilligerswerk,
ca. 4 uur per week
• een enthousiaste Coördinator PGB (persoonsgebonden budget),
vrijwilligerswerk, ca. 2 uur per week
Is het jouw passie vrijwilligers enthousiast te maken, te coachen en te begeleiden?
Volg je de ontwikkelingen op het gebied van zorg en ondersteuning? En wil je
jouw kwaliteiten vrijwillig inzetten voor de inwoners van Horst aan de Maas?
Kijk dan op www.barhadm.nl voor meer informatie over deze vacatures.

Rook en stookverbod in natuurgebieden
Geniet u ook zo van de natuur? De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. Een klein brandje in het
bos of op de hei kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden.
Natuurbrand is wel te voorkomen, want 70% van de natuurbranden ontstaat door menselijk gedrag.
Daarom geldt tot 1 oktober een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bossen
en natuurgebieden. Voor verdere info: www.natuurbrandrisico.nl

Vakantieservice politie tijdens uw afwezigheid
In Horst aan de Maas wordt in de vakantieperiode van 1 juli tot en met 20 september de
Vakantieservice Politie aangeboden.
De politie laat zich tijdens deze periode nadrukkelijk leiden door de behoeften van de inwoners.
Om aan deze behoeften te kunnen voldoen
wordt de service georganiseerd.
Wat is Vakantieservice Politie?
Vakantieservice houdt in dat de politie toezicht
op uw woning houdt tijdens uw afwezigheid.
Naast het reguliere toezicht door uw familie,
vrienden en buren houdt de politie ook een
extra oog in het zeil om zo op een praktische
manier samen preventief aanwezig te zijn
tijdens uw vakantie.

Waarom deze Vakantieservice Politie?
De vakantieperiode is een periode waarbij een
verhoogde kans op woninginbraken bestaat.
Om hier invloed op uit te kunnen oefenen wordt
deze service aan u als inwoner van Horst aan
de Maas aangeboden.
Hoe kunt u zich aanmelden ?
U kunt zich aanmelden door het formulier
“Aanvraag woningtoezicht tijdens vakantie” te
downloaden via www.horstaandemaas.nl of
www.waakvoorinbraak.nl en volledig ingevuld in
te leveren bij of op te sturen naar het politiebureau in Horst, Venrayseweg 20, 5961 AG
te Horst. Let wel: u dient dit formulier volledig
in te vullen om voor de vakantieservice in
aanmerking te komen.
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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.

Terugblik op anderhalf jaar raadswerk
Tijd om mijn ervaring met het mij als raadslid in zetten voor de
inwoners van Horst aan de Maas weer te geven, want dat is voor mij het
belangrijkste voor raadswerk. De SP werkt vanuit de mensen, die we juist
nodig hebben voor beeldvorming over hoe iets leeft in de samenleving.
Sinds ik raadslid ben, krijg ik
vragen van mensen over de WMO,
eigen omgeving of gevaarlijke situa
ties in het verkeer. Altijd maak ik dan
een afspraak om zelf poolshoogte te
nemen van een situatie. Ook spreken
inwoners mij op straat aan.

Heel fijn vond ik dat de dorpsraad
van Sevenum contact met mij opnam
door mijn inzet bij het vinden van een
nieuwe bestemming voor de biblio
theek in Sevenum. Natuurlijk steunt
de SP het initiatief om een ontmoe
tingsruimte te realiseren in Sevenum.

Hieruit blijkt dat de signalen die ik
krijg vanuit de bevolking ook leven bij
de dorpsraad, die dit gelukkig oppakt.
Natuurlijk is gemeenteraadslid zijn
niet alleen stukken lezen en besluiten
nemen. Belangrijker is het om zaken
te regelen in een woonomgeving of
bij gevaarlijke situaties. Even bel
len met de gemeente en uitleggen
waarom er juist op die plek iets moet
gebeuren is net zo belangrijk als
vergaderen.

Mensen serieus nemen in hun
verhaal en samenwerken aan oplos
singen is de boodschap voor mij. Nee,
ik heb geen spijt dat ik mij kandidaat
heb gesteld als raadslid. Het past
helemaal bij mijn instelling om samen
met mensen te werken aan een
prettige leefomgeving in een dorp of
gemeente.
Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

Netwerkcorruptie
In een recente uitgave van ‘Actuele Onderwerpen’ kwam ik een artikel
over corruptie tegen. Interessante informatie, die ik nu met u wil delen.
Waar mijn oog op viel, was de
omschrijving van Netwerkcorruptie
van mevrouw Slingerland. Die is als
volgt: “Bij netwerkcorruptie wordt
niet zozeer naar de individuele han
deling gekeken- dus ik doe wat voor
jou en jij doet direct wat terug- maar
naar hoe corruptie binnen een sociaal
netwerk kan ontstaan. De achtergrond
van deze vorm van corruptie zijn

relaties van mensen die elkaar vanuit
hun politieke of studieachtergrond ken
nen, vervolgens op sleutelposities met
veel macht terechtkomen en elkaar zo
vertrouwen dat ze elkaar de bal toespe
len. Deze vorm van vriendendiensten,
kenmerkend voor landen als Italië,
komt ook in Nederland voor. De gevol
gen van deze vriendendiensten zijn
dezelfde als bij klassieke omkoping.

Anderen worden buitengesloten,
men speelt elkaar de bal toe”, aldus
mevrouw Slingerland.
Deze omschrijving is ook daarom
interessant, omdat in zo’n netwerk
groep het gevoel heel anders zal zijn
en de eigen netwerkcorruptie nauwe
lijks herkend zal worden. Tenminste
in het begin. Dan lijkt het meer elkaar
helpen. Samenwerken. Het lijkt dus
op een systeem waar je met de beste
bedoelingen ingezogen kunt worden.
Ieder voor zich moet dus opletten of

hij niet per ongeluk in zo’n systeem
terecht komt.
Gelukkig leven we in een open
cultuur en wordt er op elkaar gelet.
Dat gebeurt bij het oprollen van kleine
wiettelers, bij anonieme meldingen
over de misdaad en misstanden
enzovoort. Op die manier kunnen
we ook op deze netwerken letten en
waarschuwingen afgeven, zodat we
maatschappij en daarin de politiek
schoon houden.
Een open en transparante maat

schappij is wat we allemaal willen en
D66 zal zich daar blijvend voor inzet
ten. Aandringen op transparantie en
een dualistisch politiek systeem zijn
de mogelijkheden om van binnenuit
de politiek betrouwbaar te houden.
Elke eerste zaterdag van de
maand zijn we van 11.00 tot 12.00
uur voor u in de bibliotheek in Horst
en kunt u over uw gedachtes en
mogelijkheden met ons spreken.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Accommodatiebeleid breed besproken
De eerste aanzet om over het accommodatiebeleid in Horst aan de
Maas te praten is gegeven op zaterdag 27 juni. Dit vond plaats in het
Dendron College en er waren ongeveer 150 deelnemers van verenigingen,
stichtingen, dorpsraden, politieke partijen en de gemeente aanwezig om
te praten over de toekomst van accommodaties.
Het was een interessante en
vruchtbare dag waarbij in groepen
over stellingen werd gediscussieerd.
Aanleiding van deze discussie is de
veranderende samenleving (ontgroe
ning en vergrijzing), beschikbare
financiële middelen, verschil in
onderhoudsstaat en de eigendomssit

uatie van de diverse accommodaties.
Allemaal elementen die het nodig
maken hier een brede maatschappe
lijke discussie over te voeren die
uiteindelijk zal moeten leiden tot een
nieuw accommodatiebeleid. Het CDA
heeft ter voorbereiding op deze
discussie al twee bijeenkomsten voor

met name sportverenigingen georgani
seerd om ervaringen en input vanuit
die verenigingen te krijgen. Ook deze
bijeenkomsten waren goed bezocht en
gaven ons een beeld hoe verenigingen
omgaan met dit onderwerp. Dit
onderwerp leeft. We zien dat eenieder
zich bewust is van het feit dat
samenwerking tussen verenigingen of
organisaties, en niet alleen binnen de
kernen, de toekomst is. Initiatieven en
voorbeelden van onderop kwamen aan
bod. Denk aan de Torrekoel in
Kronenberg waar verenigingen

samenkomen, dagopvang voor ouderen
plaatsvindt en waar vele andere
activiteiten zijn. Ook in Tienray is een
werkgroep gestart met een onderzoek
naar gebruik en behoefte van gemeen
schapsaccommodaties.
Welk accommodatiebeleid voor
Horst aan de Maas uiteindelijk passend
is, zal maatwerk worden. Ook dat was
een uitkomst van deze dag. Kortom: dit
past precies in de CDA gedachte:
Gewoon Samen Doen.
Annemie Craenmehr,
CDA Horst aan de Maas

‘Kiek op ut derp’ voettocht door 16 kernen
van Horst aan de Maas
Begin september start traditioneel het nieuwe politieke jaar.
Weer een belangrijk jaar voor Horst aan de Maas. Voor PvdA Horst aan
de Maas het startsein om op een andere manier met onze gemeenschap in gesprek te komen. Om te horen wat er speelt en waar taken
liggen die wij als politiek op moeten pakken of waar we juist los
moeten laten.
Als PvdA Horst aan de Maas wil
len we vanuit de basis blijven wer
ken, daar waar politiek begint, bij
alle inwoners. Dit willen we doen
middels een voettocht door alle
kernen. Geen mooie verhalen, maar

gewoon door met u als inwoners van
Horst aan de Maas het gesprek aan
gaan.
Vanaf september wordt elke twee
maanden een kern bezocht. Leden
van de PvdA Horst aan de Maas gaan,

duidelijk herkenbaar, gedurende
een dagdeel kriskras door het dorp
wandelen. Zij willen graag uw ‘Kiek
op ut derp’ horen. Wat vindt u goed,
waar bent u trots op in uw dorp of
juist wat er verbeterd kan worden in
uw dorp. En schroom niet, u mag ons
natuurlijk ook aanspreken als u ons
tegenkomt, graag zelfs.
We gaan op pad met pen, papier
en fototoestel om zo alle opmerkin
gen en ervaringen vast te leggen.
Na afloop wordt er een kort verslag

gemaakt. Een samenvatting van alle
ervaringen uit alle kernen zal uitein
delijk gebundeld en gepresenteerd
worden.
Goede ideeën of opmerkin
gen worden samen met u of organi
saties uit uw dorp als daar draagvlak
voor is, opgepakt en waar mogelijk
samen met u uitgewerkt.
Mogelijk wordt daar
mee uw ‘Kiek op ut derp’ een blik in
de toekomst.
De eerste voettocht vindt in

Sevenum plaats. Daar kunt u de
leden van de PvdA op 26 september
tussen 09.00 en 12.00 uur tegen
komen. Spreek ons aan en vertel
uw ‘Kiek op Sevenum’
Deze voettocht is geïnspireerd
op het boek Voettocht naar het hart
van het land van Jan Schuurman
Hess, Tweede Kamerlid PvdA. Zeker
de moeite van het lezen waard
tijdens de vakantie.
Wietje Selen,
PvdA Horst aan de Maas
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Terugblik op een jaar samenwerking
Door: voetbalverenigingen AVV America en RKSK Meterik
De laatste jeugdtoernooien zijn gespeeld, de zomerstop is begonnen voor de jongens en de meisjes.
De verenigingen kijken terug op een geslaagd seizoen van de combiteams E en F van AVV America en RKSV Meterik.
De F1 werd zelfs kampioen, op het eigen jeugdtoernooi in Meterik behaalden zowel de F1 als F2 de eerst plaats
en de E-teams eindigden in de top 3.

doelstelling te kunnen bereiken was
het noodzakelijk dat er iets zou moeten
gebeuren. Beide clubs konden dit
namelijk niet zelfstandig. Vrij snel was
duidelijk dat ze samen zouden gaan
werken. Na terugkoppeling naar de
hoofdbesturen en leden van de clubs
werd begonnen met de aftrap van de
samenwerking. Ook werd gekeken naar
omliggende dorpen en gevraagd of zij
eventueel interesse hadden om mee te
praten of denken over de toekomst van
het jeugdvoetbal. De respons hierop
was helaas minimaal.
Vandaar dat America en Meterik
samen verder zijn gegaan. Gekozen is

voor een geleidelijke samenvoeging
van de teams. Er is begonnen met
de E en F teams. Dit heeft zeer goed
gewerkt en werd door spelers, ouders
en begeleiders heel goed opgepakt.
Komend seizoen gaan ook de D-spelers
samen spelen. Zoals eerder genoemd
hebben de jongens, meisjes, leiders
en trainers een geweldig seizoen
gedraaid, dat de spelers van de
teams uit 2 dorpen komen is vanaf
de eerste t rainingen en wedstrijden
geen probleem geweest. Kortom
een geslaagd eerste jaar van de
samenwerking, dit geeft vertrouwen
voor de toekomst.

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
Ruim anderhalf jaar geleden vond
het eerste gesprek plaatst tussen
de jeugdafdelingen van Meterik en

America. Na vijf minuten bleek al
dat het duidelijk was dat ze op een
lijn zaten. Doelstelling van beide

verenigingen was de jeugd laten
voetballen op hun eigen niveau,
nu en in de toekomst. Om deze

Punten
voor Kevin van Leuven

r
Al mee ar
ja
dan 21 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Door: stichting Van Leuven Racing
Motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen heeft met het G&S team wederom punten kunnen pakken in het
Engels Kampioenschap. De vijfde ronde voor het Britisch Superbike kampioenschap vond plaats in Schotland op
het circuit van Knockhill.

Dit korte circuit van slechts 2
kilometer is ooit aangelegd door
een schapenboer die samen met
zijn zonen gek was van motorracen.
Dit uitdagende circuit lijkt op een
rollercoaster, door de enorme
hoogteverschillen weet je niet wat je
moet verwachten na een bocht.
Kevin had problemen in de vrije
training maar in de eerste kwalificatie
waren de puntjes op de i en zette
Kevin een goede negende tijd. Omdat
dit circuit zo kort is, mochten er maar

34 rijders aan de race deelnemen
in plaats van de gebruikelijke 40.
Op vrijdagnacht waren de buien zo
zwaar dat de baan in de ochtend
beschadigd bleek en er het nodige
herstel moest worden verricht. Hierdoor
ging de tweede kwalificatie niet door.
De race verliep onder moeilijke
omstandigheden. Het was droog, maar
in de verkenningsronde begon het te
spetteren. Kevin had een goede start
maar werd in de tweede bocht naar
buiten gedrukt en moest een aantal

plaatsen inleveren. Er was een gat naar
de groep voor hem, zes rijders vochten
om de zevende plek. Kevin vond
aansluiting en wilde aan zijn opmars
beginnen maar helaas dachten de
weergoden hier anders over. De regen
zette door en de wedstrijd was precies
voor tweederde verreden. Zodoende
kwam er geen herstart meer en Kevin
eindigde als veertiende. Met deze
kostbare punten erbij staat Kevin nu
twaalfde in de tussenstand.
(Foto: Jamie Morris)

LAAT JE
ZIEN
Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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BEACH

PARTY
GRATIS ENTREE

LIVE DJ / TROPICAL COCKTAILS

BEACHVOLLEYBAL E.A. TOFFE SPELLEN!

VRIJDAG 17 JULI

VAN 16.00 TOT 23.00 UUR

Speld van Verdienste voor
leden judoclub

VOLG ‘TOFFEDAGSTRAND’ OP
FACEBOOK EN WIN PRIJZEN!!

KASTEELSE BOSSEN HORST

EEN ZONNIGE
BESTEMMING VOOR

UW VAKANTIEGELD
Vakantiegeld
binnen? Profiteer
het hele jaar
van de zon!
* Deze actie geldt
alleen voor inwoners
van Venlo, Horst aan de
Maas en Peel en Maas.

Investeer uw
vakantiegeld in
zonnepanelen en
u heeft er jaren
plezier van. Uw
woonlasten zijn
blijvend lager en

Autobedrijf

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

het is ook nog goed
voor het milieu.
Profi teer daarom
nu van de actie van
LimburgZon*.
Kijk voor alle informatie
op www.limburg-zon.nl.

Roy Bouten, voorzitter van Judoclub Lottum, en penningmeester Ralph Droessen kregen vrijdag 3 juli de
Speld van Verdienste van de Nederlandse Judo Bond District Limburg. De onderscheiding werd beide heren
opgespeld in de gymzaal in Lottum. Ze werden tevens benoemd tot erelid van de vereniging. Beiden zijn al
sinds hun jeugd lid van de Lottumse judoclub. Roy Bouten heeft het het voorzittersschap intussen overgedragen aan Anoeska Heinemans uit Lottum, die in het bestuur wordt vergezeld door Ria van de Lisdonk en
Yvonne Vos.

Tweede Passie voor Paard
& Pony
De tweede editie van Passie voor Paard & Pony wordt op zaterdag 11 juli georganiseerd op het evenemententerrein bij manege D’n Umswing in Kronenberg. Passie voor Paard & Pony is een paardensportevenement, waarbij
diverse spring- en dressuurwedstrijden voor paarden en pony’s worden gehouden.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

TOTALE MAGAZIJN

OPRUIMING
Dames- en heren
zomercollectie en nachtcollectie

Nu 2e artikel € 1,-*
*tenzij anders aangegeven

Tot 50% korting op
dames- en herenschoenen
Beeren ondergoed
nu extra voordelig!
Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Vanaf 09.30 uur wordt er gekeurd
volgens het Welsh-stamboek.
De spring- en dressuurwedstrijden zijn
vervolgens voor zowel ruiters als recre
anten. Er zijn diverse wedstrijden voor
de verschillende klassen en ruiters,

zoals wedstrijden in de bixie-klasse
en een behendigheidsproef voor de
Fjovrili-ruiters.
Dit jaar wordt het evenement
ook uitgebreid met menwedstrijden.
Vanaf 10.30 uur komen menners

aan de start om een dressuur- en
vaardigheidsproef te rijden. Ook is er
een puzzeltocht door de Kronenbergse
bossen voor ruiters en amazones.
Tot slot is er een selectiewedstrijd om
de KNHS Divoza-dressuurcup.

HUMO-volleybaltoernooi
De 31e editie van het HUMO-volleybaltoernooi vindt plaats op zondag 12 juli. Het toernooi wordt gehouden bij
de manege aan de Stokterweg in Lottum.
Al 31 jaar organiseert de Lottumse
vriendengroep HUMO dit toernooi. Het
gaat volgens de organisatie tijdens

de wedstrijden niet om de prestaties.
Voorop staat de gezelligheid, ook moet
ieder team een binding hebben met

Lottum. Deelnemers dienen minimaal
14 jaar te zijn. Inschrijven kan via
humoteam@hotmail.com
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Tennistoernooi ParkHotel
Open 2015
Door: HTC Horst
Onder uitstekende weersomstandigheden, met uitzondering van maandagavond 22 juni, werd van maandag 22
tot en met zondag 28 juni het ParkHotel Open gehouden. Dit werd georganiseerd door HTC Horst.
Na bijna een week lang gestreden
te hebben om de finales te bereiken,
werd op zondag 28 juni vanaf 11.00
uur gespeeld om winnaar te worden
van een categorie. Er werden in totaal
16 finales gespeeld. Vanaf HE 8 tot
en met HE 3 en vele categorieën daar
tussen. De helft van deze finalewed
strijden werd pas beslist in de derde
set. De talrijke toeschouwers hebben

dan ook kunnen genieten van geweldig
mooi tennis. Bij een temperatuur van
ongeveer 24 graden was het beter
vertoeven op het terras dan op het ten
nisveld. Met emmers water die op de
baan werden gezet konden de spelers
en speelsters zich een beetje verfrissen
tijdens de wissels. Geklaagd werd er
niet. De wedstrijden verliepen in een
prima sfeer. Door de vele driesetters

kon de prijsuitreiking pas om 18.30 uur
beginnen. Direct na de prijsuitreiking
werd er een tombola gehouden met
vele prijzen beschikbaar gesteld door
de sponsoren. Voor de prijsuitreiking
sprak de nieuwe voorzitter Petri een
dankwoord uit. Ze zei bijzonder trots te
zijn op iedereen die een steentje heeft
bijgedragen aan het slagen van dit
toernooi.

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

Ponyconcours
De Dravertjes
PC De Dravertjes uit Melderslo organiseert op zondag 26 juli een
ponyconcours. Het concours vindt plaats aan de Jaegerweg in Melderslo.

Zaerums Beach Event
Terwijl in Den Haag de halve finales plaatsvonden voor het WK Beachvolleybal, werd in Sevenum op
zaterdag 4 juli het Zaerums Beach Event georganiseerd. Het Raadhuisplein was voor de gelegenheid omgetoverd tot een beachvolleybalterrein. Vanwege de tropische temperaturen was het spelschema iets aangepast.
Ter plekke werd nog voor extra verkoeling gezorgd.

The Hedge

De classic rock band uit de omgeving

Deze dag verschijnen ponyruiters
uit heel Limburg en ook enkele
combinaties uit Brabant aan de
start. De klassen B tot en met Z
kunnen deelnemen aan het concours.
Volgens de organisatie is het een

mooie oefening voor de Limburgse
kampioenschappen die de week erna
verreden worden. Inschrijven voor
het concours kan nog tot en met
vrijdag 17 juli.
(Foto: Sanne Ottenheijm Fotografie)

Cursussen tekenen en schilderen
Geef je nu op voor het nieuwe schilderseizoen

Atelier
Marian Litjens

www.marianlitjens.com | Loevestraat 51 Horst | 06 41 30 41 76

11 juli 2015
aanvang
20.00 uur
entree vrij
Ôs Kruuspunt Americaanseweg 105 5964 PA Meterik

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www. vanrengsbestratingen.nl

Onze openingstijden zijn:
Dinsdag
09.30 - 17.00 uur
Woensdag
09.30 - 17.00 uur
Donderdag
09.30 - 17.00 uur
Vrijdag
09.30 - 19.30 uur
Zaterdag
08.30 - 15.00 uur

www. vanveggeltegels.nl
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Geslaagden Blariacum
College
Het Blariacum College in Blerick heeft de geslaagden voor het eindexamen bekend gemaakt. Daarbij zijn ook
leerlingen afkomstig uit Horst aan de Maas.

Vwo
John Relouw Grubbenvorst, Willem
Titulaer Grubbenvorst

Havo
Kenan Mujicic Horst, Raoul van den
Hoef Grubbenvorst, Nic van de Ven
Sevenum, Sophia Riezebos Meerlo,
Annemarie Nooijens Grubbenvorst,
Purrie Roeffen Grubbenvorst, Pam
Nooijens Grubbenvorst, Tijmen Buijssen
Sevenum, Tom Hermans Tienray, Renee
Geurts Grubbenvorst

Vmbo basis
Marcin Stolarczyk Horst, Bas de Muinck
Grubbenvorst

Vmbo kader

Grubbenvorst, Kevin Manders
Sevenum, Szymon Derikx
Broekhuizenvorst, Leike Hendrix
Grubbenvorst, Khem Roeffen
Grubbenvorst

Profielwerkstuk

LVO Science
Award voor leerlingen Dendron
Gijs Herings uit Horst en Koen Stegmeijer uit Sevenum hebben met hun
profielwerkstuk biologie de LVO Science Award gewonnen in de categorie
vwo. Beide leerlingen zijn onlangs geslaagd voor hun examen aan het
Dendron College.

Vmbo theoretisch
Damien Kusters Meterik, Nol Steeghs
Grubbenvorst, Rutger Willemsen
Grubbenvorst, Jeroen Benedix
Kronenberg, Cedric Bramkamp
Grubbenvorst, Luke Cuppen Sevenum,
Daan van Soest Horst, Twan Tacken
Sevenum, Jordi Tetteroo Grubbenvorst,
Rik Gommans Grubbenvorst, Mertcem
Akin Grubbenvorst, Kevin Bentlage
Swolgen, Roel van den Brandt
Grubbenvorst, Niek Aerts Hegelsom,
Rick van der Zee Sevenum

Patricia Cox Sevenum, Roy Baltussen

Kom spelen in ons
maïs labyrint!

Pret
ng
voor jod
en ou

Per direct zijn wij op zoek naar een

Allround medewerker
loon-, grondverzet- en transportbedrijf (m/v)
en

Chauffeur kraanauto (m/v)
voor ons loon-, grondverzet-, transport- en recyclingbedrijf in Grubbenvorst.
Als allround medewerker zul je vooral
transportwerkzaamheden uitvoeren op onze
haakarm containerauto’s. Daarnaast zullen
de werkzaamheden bestaan uit tractorwerk.
Eventuele ervaring op grondverzetmachines of
een kraanauto is een pre.

Als chauffeur kraanauto zul je dagelijks
werkzaamheden uitvoeren op één van onze
kraanauto’s.

Functie-eisen:

Geïnteresseerd in één van deze vacatures?

•
•
•
•
•
•
•

Stuur dan vóór 31 juli 2015 jouw sollicitatiebrief
voorzien van CV naar:
Kurstjens Grubbenvorst BV,
ter attentie van Marieke Heldens,
Horsterweg 66, 5971 NG Grubbenvorst
of mail naar m.heldens@kurstjensbv.nl

ervaring met diverse machines;
in het bezit van rijbewijs B, C en eventueel CE;
in het bezit van VCA is een pre;
in het bezit van code 95 is een pre;
zelfstandigheid;
flexibele instelling;
geen 9 tot 5 mentaliteit.

Onderwerk was
Visual Snow
Het werkstuk van Gijs Herings
en Koen Stegmeijer richtte zich op
de aandoening Visual Snow. Dit is
een visuele aandoening waarbij er
in het gezichtsveld kleine spikkeltjes
te zien zijn. Volgens de twee te
vergelijken met sneeuw of een statisch

televisiebeeld. Veel mensen weten
echter niet dat zij aan deze aandoening
lijden, vertelt Gijs. “We besloten ons
profielwerkstuk hierover te schrijven
omdat Koen er bij toeval achter kwam
dat hij Visual Snow heeft. Hij wist
niet dat het beeld dat hij ziet niet
‘normaal’ is, totdat hij er iets over
op internet las.” De twee hebben
voor hun onderzoek onder meer
hulp gehad van een oogarts aan het
Radboud Universitair Medisch Centrum
in Nijmegen. Dat hun werkstuk de
eerste prijs binnen heeft gesleept, was
onverwacht maar wel erg leuk, zegt
Gijs. Willen ze hier nu nog verder mee
gaan? “Nee, dat zijn we niet van plan.
Koen gaat geneeskunde studeren en
ik werktuigbouwkunde. Dat is dus heel
iets anders.”

Musicalschool

Open les
Me On Stage
Musicalschool Me On Stage houdt op vrijdag 10 juli een open les in
’t Gasthoês in Horst. De les duurt van 16.00 tot 18.00 uur.

Wij bieden:
een afwisselende
fulltime baan bij een
professioneel bedrijf met
een bijpassend salaris
en arbeidsvoorwaarden
conform cao LEO.

De LVO Science Award wordt
jaarlijks uitgereikt aan het beste
bèta-profielwerkstuk van alle LVOscholen voor havo en vwo. LVO staat
voor Limburgs Voortgezet Onderwijs.
Havisten Sophie Schreurs en Evie
Stappers, eveneens leerlingen van het
Dendron, kregen de derde plek voor
hun profielwerkstuk.

Acquisitie naar aanleiding
van deze vacature wordt niet
op prijs gesteld.

Horsterweg 66 Grubbenvorst telefoon 077 366 14 44 info@kurstjensbv.nl www.kurstjensbv.nl

De Me On Stage musicalschool
is bedoeld voor alle kinderen die
houden van dansen, zingen en
acteren. Tijdens de open les kunnen
de kinderen kijken of ze de musical
lessen leuk vinden. In totaal wordt

er anderhalf uur les gegeven. De les
bestaat uit een half uur toneel, een
half uur zang en een half uur dans.
Het laatste half uur is om vragen te
stellen aan de docenten. Aanmelden
voor de les is niet nodig.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

graag heen zou willen. Het slechtste
cadeau dat ik ooit gegeven heb is een
bloemkool aan iemand die vijftig werd.
Hierbij zat een kaartje met de tekst:
‘Hier heb je een bloemkool, omdat een
bloemetje zó vijftig jaar geleden is.’
Als je getuige zou kunnen zijn van
Van welk geluid houd je wel en van
een gebeurtenis in het verleden,
welk geluid houd je niet?
Ik hou van het geluid van een saxofoon. welke zou dat dan zijn?
Toen Rosa Parks in 1955 weigerde
Het is een heel mooi instrument. Mijn
favoriete saxofonisten zijn Ben Webster om in een bus een plaats af te staan
aan een blank persoon. Het zou heel
en Coleman Hawkings. Ik hou niet van
het geluid van een microfoon wanneer speciaal zijn om hier bij te kunnen zijn,
deze te dicht bij een box komt, die piep omdat het nog tijdens de ongelijkheid
is. Bovendien heeft haar actie veel
die je dan hoort vind ik echt verschrik
betekend voor de vrouwen die nu leven
kelijk klinken.
en voor de discriminatie van zwarte
Rijbewijs binnen, wat voor auto
mensen.
hoort daarbij?
Wat zou je nog eens overnieuw
Een Volkswagenbusje. Hiermee zou
willen doen of beleven?
ik dan een roadtrip maken. Of ik zou
Alle reizen die ik gemaakt heb. Ik ben
een ouderwets Fiatje 500 willen.
Ouderwetse auto’s vind ik gewoon veel naar Lissabon, Albufeira, Londen en
Praag geweest. Lissabon of Londen zijn
mooier dan nieuwe auto’s.
Wat is het beste en wat het slechtste wel de meest bijzondere reizen. Maar
als ik echt zou moeten kiezen zou het
cadeau dat je ooit gegeven hebt?
Londen zijn. Hier ben ik in mijn eentje
Het beste cadeau dat ik ooit gege
heen geweest en dat vond ik heel fijn
ven heb, is een pakketje met twee
omdat ik gewoon kon doen en laten
treinkaartjes erin. Eentje voor mij
wat ik zelf wilde.
en een voor diegene aan wie ik het
cadeau gaf. We zouden dan samen naar Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
een plek gaan reizen waar diegene
Yana van de Sande
17 jaar
Meerlo
Radboud Universiteit
Nijmegen

aan
Yana van de Sande

Toen ik vijf jaar oud was hadden we
een tuinkabouter in de tuin staan. Deze
wilde ik gaan verplaatsen, dus ik pakte
de tuinkabouter op. Maar het bleek
dat hier een mierennest in zat, dus ik
zat binnen no time helemaal onder de
mieren.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Come on Eileen van Dexys Midnight
Runners. Elke keer wanneer ik dit num
mer hoor, ga ik automatisch dansen.
Het is ook echt mijn nummer, dus als
ik met vrienden of familie ben en dit
nummer wordt gedraaid, dan roept
iedereen altijd: ‘Yana, dit is toch jouw
nummer?!’ Ik heb al vele mooie avon
den door en met dit nummer gehad.
Stad of dorp?
Een (rustige) stad. In een stad heb je
namelijk veel meer mogelijkheden
en alles ligt binnen bereik. Dan hoef
ik tenminste niet meer een half uur
te fietsen om bij vrienden te zijn. Een
nadeel is dan wel dat wanneer ik in
een stad ga wonen mijn conditie slech
ter zal zijn.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een teleporteermachine, zodat ik maar
in mijn vingers hoef te knippen en dat
ik dan op een gewenste plek ben. Als

Heeft u zin in een vakantie waar u ontzettend naar uit kan kijken?
Boek uw vakantie ook in 2015 bij mij!

het regent bijvoorbeeld en ik moet er
doorheen fietsen. Dan zou ik gewoon in
mijn vingers knippen zodat ik dan snel
thuis ben.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Engeland. Engelse mensen zijn gewoon
heel beleefd en aardig voor elkaar.
Bovendien hebben ze een geweldig
accent. Waarschijnlijk zou ik in de stad
Londen geboren zijn. Want als ik in
Londen ben, voelt het alsof ik thuis
kom. Het is een bruisende stad met
een bijzondere historische achtergrond.
Wat is jouw stopwoordje?
Dat moest ik even aan mijn vriendin
nen vragen. Maar mijn stopwoordje is
darling of handsome. Dit zeg ik meestal
als ik sarcastisch ben of wanneer ik
iemand ontmoet.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat ik Kunstmatige Intelligentie ga
studeren aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen. Deze studie is een combi
natie van Psychologie en Informatica.
Je kunt het vergelijken met een studie
waarin je met robots aan de slag gaat.
Wat was je leukste en wat was
stomste vak op school?
Het leukste vak was denk ik Latijn,
omdat je hier veel vrijheid kreeg in wat
je tijdens een les kon doen. Ook was ik
er best wel goed in, dus dat maakt het
ook al een stuk leuker. Mijn stomste
vak vond ik natuurkunde. Ik had er
gewoon echt een hekel aan en ik was
er slecht in. Dit jaar ben ik geslaagd
voor mijn vwo-diploma, dus gelukkig
ben ik van natuurkunde af, haha.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Kerstmis, omdat je dan superlekker
kunt eten. Ook ziet alles er heel mooi
uit door de kerstverlichting. Het zijn
gewoon hele gezellige dagen, lekker
binnen zitten met vrienden en familie,
en elkaar cadeautjes geven.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Dan zou ik een combinatie van
twee mensen willen zijn. Als eerste
Hermelien Griffel van Harry Potter,
omdat ze kan toveren. Dan kun je
eigenlijk alles. Verder is ze superslim en
lijkt ze verdacht veel op Emma Watson.
Als tweede zou ik Jack Sparrow willen
zijn, omdat hij hilarisch is in de filmse
rie Pirates of the Caribbean.

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:

Holland International
Reisbureau at Home
Uw persoonlijke
reisadviseur,
gemakkelijk en
vertrouwd.

•
•
•
•
•

Persoonlijk advies op maat
Op afspraak bij u thuis of op uw werk
Snelle service en altijd ‘up-to-date’ reisinformatie
Zekerheid (ANVR/SGR), veilig en vertrouwd
Ook zelf online boeken, maar mét persoonlijke afhandeling

Tel. 06 21557412
sandra.vestjens@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/sandra-vestjens

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

Reisbureau at Home
Sandra Vestjens

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Fata
morgana
Zeurende en transpirerende
Nederlanders, verkoelende
levensmiddelen die niet aan te
slepen waren en benauwde
lucht. Het was warm vorige
week. Erg warm, een hittegolf
zelfs. Volgens mij beginnen
Nederlanders bij het horen van
dat woord al te klagen.
Mij vielen andere hittegolven
op. Een fata morgana (Nee, niet
die attractie in de Efteling met
nare bewegende poppen of
oases die plots verschijnen in de
woestijn), ofwel luchtspiegelingen. Van die golfjes lucht die
boven het wegdek of donkere
auto’s zweven op dagen dat de
zon fel schijnt. Alsof er water op
ligt.
Elke keer als ik het waarnam,
beschikte ik over een gevoel van
onwetendheid en mysterie. Na
kort onderzoek met behulp van
het internet was ik wijzer. Het zit
dus zo: als de zon lang op de
weg heeft geschenen, wordt het
wegdek erg heet. Een klein
laagje lucht dat net boven het
wegdek hangt, wordt dan
opgewarmd. Dat dun laagje
lucht wordt warmer dan de lucht
erboven. Licht schijnt door de
verschillende laagjes lucht. En
als licht door laagjes lucht met
verschillende temperaturen
gaat, gebeurt er iets vreemds.
Het licht buigt af. In plaats van
dat het licht recht op de grond
terecht komt, buigt het licht af
en komt het in je ogen terecht.
Daardoor zie je, terwijl je
naar de grond kijkt, eigenlijk
een stukje lucht. Dat stukje lucht
lijkt net op een plas water: voilà,
een fata morgana.
Zo dacht ik vorige week dat
de fontein op het
Lambertusplein aanstond. Ik
wilde er al bijna doorheen
fietsen ter verkoeling, maar
dichterbij gekomen was er geen
druppel water te bekennen. Het
was een fata morgana!
Alhoewel, misschien had ik
gewoon een zonnesteek.
Rosanne
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Kermis in Tienray

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

In Tienray staat de kermis van zaterdag 11 tot en met dinsdag 14 juli
op de agenda. OJC Gaellus, handboogvereniging ’t Trefpunt, de
Mariaschool, Dorpsraad Tienray, Muziekvereniging Tienray en Hengelsport
Tienray hebben de handen ineen geslagen voor het organiseren van deze
kermis.
Voorafgaand aan de opening
vindt er op zaterdag 11 juli een
kindermarkt plaats van 16.00 tot
18.00 uur. De officiële opening
vindt om 18.30 uur plaats met een
ballonnenwedstrijd. Op zondag
12 juli starten de activiteiten met een
dorpsbrunch en optredens van onder
andere Muziekvereniging Tienray
en Demi Thomassen. Daarnaast
wordt op deze dag een tombola
gehouden en is er vanaf 15.00 uur

een circusartiest aanwezig. Maandag
13 juli begint het programma
om 10.00 uur met kermisvissen
gevolgd door een matinee en
handboogschieten om 14.00 uur.
Op dinsdag 14 juli is er om 12.00 uur
een lunch van de basisschool, gevolgd
door een activiteitenmiddag voor
de basisschoolleerlingen samen
met de kermisexploitanten en OJC
Gaellus. De prijsuitreiking van de
kleurwedstrijd volgt om 18.30 uur.

Fanfare Eendracht

Viering Sint Goar
in Meerlo
In het bos tussen Meerlo en Wanssum wordt de naamdag van de
heilige Sint Goar jaarlijks gevierd. Dit gebeurt dit jaar op zondag 12 juli.
Dat is de zondag na de eigenlijke naamdag van Sint Goar op 6 juli.
Sint Goar was een heilige uit
de zevende eeuw die voornamelijk
bekend stond om zijn gastvrijheid.
Ieder jaar trekken parochianen uit
Meerlo met fanfare Eendracht voorop
naar de kapel gewijd aan Sint Goar.
Deze traditie houden de Meerlonaren
al honderden jaren in ere. Dit is

de enige plek in Nederland waar
deze dag gevierd wordt. Om 10.30
uur gaat pastoor Ruud Verheggen
voor in de viering in de open lucht.
Fanfare Eendracht luistert de Heilige
Misviering op. Belangstellenden zijn
welkom. Wel wordt aangeraden een
eigen klapstoel mee te brengen.

America viert kermis
America stond tot en met woensdag 8 juli in het teken van de jaarlijkse kermis. Bezoekers konden onder
meer een ritje maken in de botsauto of rups. Voor de kleintjes waren er ook een draaimolen en het spel
eendjes vissen. In OJC Cartouche werden er tijdens de kermisdagen diverse activiteiten georganiseerd.

Evenemententerrein Horst

Achtste Oldtimer Festival
De achtste editie van het oldtimer festival wordt dit jaar gehouden op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De locatie
van het festival is het evenemententerrein van Horst aan de Herenboschweg in Melderslo.

SPORTEN BIJ FROXX

Koop nu de zomerkaart van Froxx: 4 weken onbeperkte toegang
tot al onze groepslessen voor € 25,-. Eén ‘losse’ les kost € 7,Maandag 13, 20, 27 juli en 24 augustus:
09:00 Body-Fit Muscle
19:30 Body-Fit Condition
20:30 ZUMBA
Dinsdag 14, 21, 28 juli en 25 augustus:
20:00 ZUMBA
Woensdag 15, 22, 29 juli en 26 augustus:
09:00 Body-Fit Muscle
10:00 ZUMBA
Donderdag 16, 23, 30 juli en 27 augustus:
18:30 ZUMBA
19:30 BOOTCAMP
Zondag 19, 26 juli, 2 en 30 augustus:
10:00 ZUMBA
Venrayseweg 116 Horst, www.froxx.nl

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

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

Op het festival zijn diverse voer
tuigen aanwezig, er is een onderde
lenmarkt en er zijn demonstraties,
shows en tentoonstellingen van oude
voertuigen. Het festival start op zater
dagmiddag vanaf 14.00 uur met een

show. Tevens is er een onderdelenbeurs
voor twee-, vier- of meerwielers. De
eerste dag van het festival wordt op
zaterdagavond vanaf 21.00 uur afge
sloten met een ‘oldtimerparty’, waar
de band Fishnet Stockings optreedt.

Zondagochtend wordt er een gratis toer
tocht van zeventig kilometer georgani
seerd en in de middag is het Concours
d’Elegance. Tot slot wordt op zondag het
ringsteken gehouden: een spel uit de
oude doos, in een nieuw jasje.

Boerenmarkt De Locht
In het Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 12 juli de jaarlijkse boerenmarkt gehouden. Er staan
die dag tientallen kramen met allerhande activiteiten en tentoonstellingen in het museum.
Zo zijn bijvoorbeeld de ZuidNederlandse Fuchsiavereniging en
Rozenkenniscentrum Lottum met hun
bloemen aanwezig op de
boerenmarkt. Ook zijn er sieraden,
keramiek en authentieke
houtsnijwerken te vinden. Verder
laten klokkenmakers, zadelmakers,

touwslagers, mandenmakers,
stoelenmatters, koperslagers en nog
veel meer ambachtsmensen hun
activiteiten zien.
Voor de kinderen is er ook van alles
te beleven op de boerenmarkt. Zo kan
de jeugd meedoen aan een museum
speurtocht, is er een miniatuurkermis

en worden er allerlei Oudhollandse
spelen georganiseerd. De oude
snoepkraam van Camps verkoopt
snoepgoed en het oude kinderklasje
herleeft. De muziek wordt verzorgd
door de aanwezige muzikanten en
zangers van Onder de notenboom en
Met Bezêj.
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Fietsen langs imkers
Imkers in Nederland houden op zondag 12 juli open dag. Ook in de regio Horst aan de Maas doen diverse imkers
mee. Om het de bezoeker gemakkelijk te maken heeft de jubilerende Imkersvereniging Horst e.o. fietsroutes
uitgezet langs de bijenstallen.
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Kennedymars
Feesten in Melderslo
Melderslo staat in het weekend van 14, 15 en 16 augustus in het
teken van de Kennedymars Feesten. De Kennedymars zelf start op
zaterdag 15 augustus om 22.10 uur.
De Kennedymars Feesten starten
op vrijdagavond 14 augustus met een
rommelmarkt in de feesttent.
Aansluitend vindt een open podium
optreden plaats, waarbij aankomende
talenten zich presenteren aan het
publiek. Op zaterdag 15 augustus
starten om 09.00 uur fietstochten van
40 en 70 kilometer door het Noord
Limburgse landschap. De startplaats is
de feesttent. Deze dag vindt ook de
MTB Streetrace plaats, die start om
16.00 uur. Op zaterdagavond start de
26e Kennedymars om 22.10 uur.
De start vindt plaats bij de feesttent

in Melderslo. De mars voert
wandelaars langs akkers, weilanden,
bloemenvelden, blauwe bessenvelden
en diverse keren van de gemeente
Horst aan de Maas. Op het
feestterrein is livemuziek van de band
The Hedge.
De overige wandeltochten starten
op zondag 16 augustus. Om 07.00 uur
start de halve Kennedymars van
40 kilometer. Om 08.00 uur gaat de
tocht van 25 kilometer van start.
Om 10.00 uur start de tocht van
10 kilometer, ook wel de Minimars
genoemd.

Vorster markt
Van 10.00 uur tot 13.00 uur kunnen
bezoekers starten bij ‘t Zoemhukske
te Horst, het Theehuis in het Odapark
te Venray, De Berckt in Baarlo,
Zorgboerderij Dubbroek te Maasbree
of in Helden bij Imkerij Breebees.

De routes hebben een lengte van 30
tot 47 kilometer. Alle bijen, ook de hon
derden solitair levende soorten, maken
moeilijke tijden door. Onder andere
door een gebrek aan bloemen lopen de
aantallen terug. Op de Landelijke Open

Imkerijdag wordt dan ook aandacht
worden besteed aan de wilde bijen in
Nederland. De imkers laten zien wat
er zoal komt kijken bij het houden van
bijen. Kijk voor meer informatie op
www.zoemhukske.nl

Concert en diploma-uitreiking
harmonie Unie
Harmonie Unie uit Sevenum geeft op zondag 12 juli ter afsluiting van het schooljaar een Zomerconcert op
het plein bij horecacentrum De Sevewaeg. Ook krijgen enkele leerlingen van de harmonie hun muziekdiploma.
De harmonie speelt deze dag
nummers van onder andere Eric
Clapton en Lady Gaga. Daarnaast
komt er veel Nederlandstalige muziek

voorbij. Er wordt ook voor eten
gezorgd. Om 14.00 uur beginnen de
Jeugdunie en de startersgroep met
spelen. Daarna volgt de diploma-

uitreiking. Het A-korps sluit vervolgens
het concert af. Bij slecht weer vindt
het evenement in de zaal van het
horecacentrum plaats.

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

Ondernemers en hobbyisten uit Broekhuizenvorst organiseren dit jaar
in de zomer een ‘Vorster Markt’. De markt wordt gehouden op zondag 9
augustus van 11.00 uur tot 17.00 uur bij Café ’t Dörp aan de
Broekhuizerweg in Broekhuizenvorst.
Op de markt staan Broekhuizen
vorster standhouders, die een hobby
of eigen onderneming hebben. Het
doel is om bezoekers te laten zien
op welke gebied de standhouders
actief zijn. Standhouders kunnen op

de markt demonstreren en verkopen.
Diegene die belangstelling hebben
in een stand op deze markt kunnen
contact opnemen met Ine SmitsHermkens via 077 888 05 57.

OP-festival in Horst
Op het Wilhelminaplein in Horst vindt op zondag 6 september de
vierde editie van OP-festival plaats. Het evenement wordt georganiseerd
in samenwerking met de wandeltocht Walk 4 the Roses. Diverse culturele
organisaties en groepen nemen deel aan het festival.
De organisatie heeft een pro
gramma samengesteld van jonge
en oude artiesten. Voorbeelden van
deelnemende muzikale collectieven
zijn The Anaesthetics, NYN en MOS
Hegelsom. Ook is er dit jaar veel
ruimte voor dans: de dansgardes van
Sevenum en Horster carnavalsvereni
ging D’n Dreumel treden er op. Ook

Balletschool Horst doet mee.
Kunstbende Limburg zorgt tijdens
OP-festival voor een open podium.
Gegadigden kunnen zich hiervoor
aanmelden via www.kunstbende
limburg.nl Gelegenheidsbands van
De Muzikantine sluiten de dag af.
Het evenement duurt van 13.00 tot
20.00 uur.

Zomerconcert
St. Caecilia
Muziekvereniging St. Caecilia America organiseert op vrijdag 10 juli
het jaarlijkse zomerconcert in de Bondszaal in America. Zowel de
volwassen- als de jeugdafdeling speelt op deze dag.
Er wordt stilgestaan bij een
belangrijk jaar voor de muziekvereni
ging. De jeugdfanfare nam afgelo
pen april deel aan het Eurofestival
in Heel en haalde daar de top vijf.

Acu-Balance

Kermis Lottum onder tropische
temperaturen
De kermis in Lottum ging dit weekend onder tropische temperaturen van start. Dat weerhield de bezoekers er echter niet van om in de botsauto’s te gaan of hun geluk bij de schiettent te beproeven. De Lottumse
kermis duurde tot en met dinsdag 7 juli.

In oktober doet de vereniging mee
aan het Limburgs kampioenschap
in Roermond. Bij het zomerconcert
wordt gezorgd voor hapjes en drank
jes. Het begint om 19.30 uur.

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Hooikoorts, Roken en Overgewicht
Nu ook Cosmetische Acupunctuur!

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Broekhuizenvorst
Optreden
John Henry Orchestra
vr 10 juli
Locatie: café ’t Dörp

Kermis

Concert Harmonie

Mis met nieuwe kapelaan

di 14 juli 19.00 uur
Organisatie: Harmonie St. Joseph
Locatie:
zorgcentrum La Providence

zo 12 juli 10.30 uur
Organisatie:
kapelaan Marcin Fratczak
Locatie: St. Lambertuskerk

Horst

Zomeravondconcert
do 9 juli
Organisatie:
Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: Wilhelminaplein

za 11 t/m di 14 juli
Locatie: feesttent op het plein

Vera’s vettige vijf

Kermisconcert

za 11 juli vanaf 13.00 uur
Locatie: Kasteelse Bossen

zo 12 juli 14.00 uur
Organisatie: Fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen
Locatie: Kerkplein

Wandeling
met natuurgids
wo 15 juli 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
en Theetuin de Roode Vennen
Locatie vertrek: Theetuin de
Roode Vennen

Grubbenvorst
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Zomercarnaval
za 11 juli vanaf 18.00 uur
Locatie: café de Beurs

Buitenconcert

MEGA Carbootsale
zo 12 juli 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Peeldijkje

Veerpontconcert

Open dag
’t Zoemhukske

za 11 juli 20.30-22.30 uur
Organisatie: Harmonie St. Joseph
en de fanfare van Velden
Locatie: veerpont Grubbenvorst

zo 12 juli 10.00-13.00 uur
Organisatie: Landelijke Open
Imkerijdag
Locatie: ’t zoemhukske

zo 12 juli 10.30 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: St. Goarkapel

Melderslo

Tienray

Optreden Red Pepper
Bullwhip en Manjuice
vr 10 juli vanaf 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Kermis

Melderse Examenfuif

za 11 t/m di 14 juli
Locatie: rondom OJC Gaellus

vr 10 juli
20.00-01.00 uur
Locatie: Sint Odastraat

Optreden Jeopardy,
Monstertruck en Clean

Passie voor paard & pony

Boerenjaarmarkt

za 11 juli vanaf 16.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

za 11 juli vanaf 09.00 uur
Locatie: manege D’n Umswing

zo 12 juli
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Kermismatinee

Sevenum

Optreden
Pigtail, Roellerdisco en
dj Keezus Christus

ma 13 juli 20.00 uur
Organisatie: Vocalgroep Hoor’s!
Locatie: Wilhelminaplein

Kronenberg

Lottum

Examenfeest
za 11 juli 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

De Lange On Koers
za 11 juli 22.30-03.30 uur
Locatie: café De Lange Horst

St. Goar
Openluchtmis

Midzomerwandeling

zo 12 juli 14.00 uur
Locatie: Eetcafé Het Pleintje

zo 12 juli vanaf 19.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

zo 12 juli
Organisatie: vriendengroep HUMO
Locatie: manege aan Stokterweg

zo 12 juli
08.00-10.30 uur
Organisatie: KnopenLopen en het
LoopCentrum
Locatie: het LoopCentrum

Orgelconcert

Fête Local

do 16 juli
Locatie: Gertrudiskerk

zo 12 juli
12.00-00.00 uur
Locatie: Gasterie Lieve Hemel

ma 13 juli 11.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

HUMO Volleybaltoernooi

Meerlo

Vizanity Outdoor
za 11 juli 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Optreden
Wood Works en
House of Rock

Zomerconcert

Verkiezing
De beste artiest van regio
Horst aan de Maas

zo 12 juli 14.00 uur
Organisatie: Harmonie Unie
Locatie: De Sevewaeg

di 14 juli 11.00 uur
Organisatie: kermiscomité
Locatie: OJC Gaellus

Buitenconcert Vocalgroup Hoor’s!
Vocalgroup Hoor’s! geeft op maandag 13 juli een buitenconcert op het
Wilhelminaplein in Horst. Het gemengd popkoor Cheers uit Gennep zal als
gastkoor ook een muzikale bijdrage doen.

Samen spelen de twee groepen
enkele nummers. Vocalgroup Hoor’s
is nog op zoek naar mannen die

mee willen zingen. De groep vraagt
geïnteresseerden om op maandag
13 juli te komen kijken. Zij kunnen zich

ter plekke aanmelden. Dat kan ook
via www.hoors.nl Het concert begint
om 20.00 uur.
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
10 t/m 16 juli 2015
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

Verloskundige zorg
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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst

Heilige mis

SCOOT SERVICE NEDERLAND
• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

19.15

Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

09.45

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

Griendtsveen
zondag

service 23

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden ruim veertienhonderd
studenten van ROC Ter AA hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd
allemaal! En voor de toekomst wensen wij jullie in werk of
vervolgstudie veel succes.

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

112

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

kerkdienst
kerkdienst

Zonder de steun en de begeleiding van talloze praktijkopleiders
in bedrijven en instellingen in onze regio was dat nooit gelukt.
Middelbaar beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle praktijkopleiders
waar onze studenten een beroep op mochten doen: Hartelijk dank
voor uw inzet en betrokkenheid!

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

25367

Alarmnummer

24

en zo
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GEPLUKT Jeroen Verberkt

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.

Hij is een muziekdier, doceert wiskunde en zou nog graag verre reizen willen maken. Deze week wordt Jeroen
Verberkt (30) geplukt.
Het is niet verwonderlijk dat Jeroen
Verberkt uit Horst zo veel bezig is met
muziek. Hij groeide op bij een vader die
lokale radioshows en een muziekzolder
had. Zelf speelt hij trombone, nadat
hij op zijn tiende is begonnen met de
bugel. “Daar ben ik mee gestopt toen
ik een beugel kreeg. Ook toen die eruit
ging, lukte me het niet meer zo goed.
Bij de muziekvereniging zochten ze
op dat moment iemand die trombone
kon spelen. Toen heb ik de overstap
gemaakt”, zegt Jeroen. Hij repeteert
en treedt op met muziekvereniging
St. Hubertus uit Hegelsom. Op zijn

zestiende kwam hij ook in aanraking
met a capellamuziek. Sindsdien is hij
gaan zingen. Met vier anderen heeft hij
inmiddels de a capellagroep Quintella.
Ook met die groep heeft hij optredens.
“Het laatste optreden van onze con
certreeks is in De Maaspoort in Venlo
volgend jaar. Dat is wel een hoogtepunt
te noemen”, aldus Jeroen.
Hij groeide op in een gezin van vijf
in Hegelsom. Daar woonde hij tot hij
zeven jaar geleden op zijn eigen benen
wilde staan. “In de zoektocht naar een
huis kwam ik uit bij dit huis in Horst.”
Het is niet zo dat hij weg wilde uit
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Ik hoor vaak dat ik veel geduld heb”.
Er is ook een puntje van verbetering
dat Jeroen soms terug hoort. “Ik zou
beter kunnen controleren of leerlingen
hun huiswerk gemaakt hebben”, zegt
hij. Binnenkort begint Jeroen aan een
nieuwe uitdaging bij de andere mid
delbare school in Horst, het Dendron
College.
Twee keer in de week gaat Jeroen
naar de sportschool. Hij doet er aan fit
ness en spinning. “De afwisseling met
mijn andere grote hobby muziek werkt
lekker”, zegt hij. Teamsporten heeft hij
nooit zo begrepen. “Ik zie er de lol niet
zo van in om een bal over een net te
slaan of in een doel te schoppen.”
Jeroen heeft al tien jaar een relatie
met zijn vriendin Esther. Hij ziet zichzelf
over tien jaar met haar samenwonen
in Hegelsom. “De kans is dan aanwe
zig dat er dan ook een paar van die
kleine rondlopen”, zegt Jeroen. Ook
wil hij nog graag reizen maken. “Ik wil
eigenlijk alle continenten nog bezoe
ken. In het bijzonder Afrika en Azië.
Nu ben ik alleen nog binnen Europa
op reis geweest.” Als hij een plaats in
het Westen moet noemen, is het New
Orleans. “Dat is toch de plaats waar de
jazz is begonnen. Dat moet heel mooi
zijn, heb ik gehoord.”

Hotraco is in 40 jaar tijd uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf voor de ontwikkeling en productie van
computergestuurde meet- en regeltechniek ten behoeve van de agrarische-, industriële- en utiliteitsmarkt. De in
al deze jaren opgebouwde kennis, gecombineerd met de nieuwste technologieën, staat garant voor “state of the
art” producten. Onze innovatief gedreven medewerkers maken ons tot een ideale strategische partner. Wereldwijd
maken duizenden tevreden klanten succesvol gebruik van onze producten. Onze succesformule staat garant voor
een verdere gestage groei.

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek
naar een gedreven en enthousiaste:

Interieurverzorgster

(m/v 14 uur)

Als Interieurverzorgster draag je samen met je 3 collega’s zorg voor de algehele orde en netheid van de algemene
ruimtes en kantoren binnen de 2 locaties van Hotraco in de regio Horst. Daarnaast draag je samen met je
collega’s zorg voor de bestellingen van schoonmaakartikelen, koffie en thee en dergelijke. Je treft voorbereidingen
voor vergaderingen en trainingen door de juiste tafelschikking, koffie/thee en desgewenst broodjes te regelen.
Gedurende de koffiepauzes zorg je dat er voldoende koffie en thee klaar staat. Op aanvraag verzorg je ten
behoeve van Hotraco-stands op beurzen voor voldoende drank en facilitaire spullen.

Profiel van de geschikte kandidaat:

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.

4

Hegelsom. “Integendeel. Ik zie mezelf
zelfs over een tijdje weer terug gaan.
Ik heb eigenlijk meer met Hegelsom,
omdat ik bij de muziekvereniging zit.
Dan is het fijn om daar te wonen en
met het dorp verbonden te zijn”, ver
telt Jeroen. Hij heeft nooit de behoefte
gevoeld om in een stad te wonen.
“Mijn vriendin woonde tijdens haar
studie in Utrecht. Als ik er was, voelde
ik me daar ook wel op mijn gemak
hoor. Maar de rust van een dorp vind
ik ook wel fijn.”
In het dagelijks leven is Jeroen
wiskundedocent bij het Citaverde
College in Horst. Hij geeft daar les
aan zowel middelbare scholieren als
mbo’ers. “Ik vind die combinatie leuk.
Het verschil in niveaus, leeftijden en
theoretisch en praktisch onderwijs
spreekt me aan.” Volgens Jeroen vereist
het ook een verschillende aanpak.
“Voor de brugklas kies ik er soms voor
om iets uit te leggen in een spelvorm.
Dat kan ik bij mijn leerlingen op het
mbo niet doen. Dat zouden ze te
kinderachtig vinden”, vertelt hij. Jeroen
heeft plezier in zijn werk. Hij kijkt ook
kritisch naar zijn functioneren. “Ik vraag
regelmatig aan mijn leerlingen hoe ze
vinden dat ik het doe. Het antwoord
is dan meestal wel dat het goed is.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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•
•
•
•
•

je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring als interieurverzorgster;
horeca-ervaring is een pré;
je bent hands-on en een echte aanpakker;
je denkt mee met de organisatie en hebt oog voor detail;
je bent flexibel en bereid om meer uren te werken tijdens vakanties van collega’s of bij evenementen in de
avonduren. Je bent in ieder geval beschikbaar op maandag en vrijdag tussen 08.00 en 17.00.

Wij bieden een zelfstandige functie bij een organisatie met een prettige werksfeer en een hecht team.
Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Daarnaast bieden we goede
arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV met begeleidend schrijven voor maandag 13 juli
mailen naar Hotraco Group BV, t.a.v. Lian Achten (HR Functionaris), e-mail: l.achten@hotraco.com
Meer informatie over Hotraco Group B.V. kun je vinden op www.hotraco.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

the system creators

