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‘Een pindakaaspot met restjes
mag zo de glasbak in’
De landelijke campagne Glas in ‘t Bakkie ging op zaterdag 11 juli van start op parkeerplaats Kerkeveld in Horst. De campagne wil erop wijzen dat glas ook met deksels
en restjes in de glasbak gegooid mag worden. De campagne streek ook neer in Grubbenvorst en Tienray.
Wethouder Birgit op de Laak
opende de campagne zaterdagmorgen.
Volgens haar is het belangrijk dat
mensen in de gemeente Horst aan de
Maas bewust worden gemaakt dat glas
ook met deksels en restjes weggegooid
mag worden.

Niet meer in Horst aan de Maas

Powerman stopt

Er komt geen volgende editie van Powerman in Horst aan de Maas. Dat hebben gemeente Horst aan de Maas
en de organisatie van het duathlonevenement dinsdag 14 juli besloten. “Er blijkt onvoldoende draagvlak in Horst
aan de Maas te zijn voor dit evenement”, zegt wethouder Bob Vostermans.

Geen draagvlak
“Dit hebben we samen met
de organisatie en vrijwilligers
van Powerman gedaan. Daarbij is
gekeken naar wat er goed maar ook
naar wat slecht is gegaan. Ook is er
een enquête onder omwonenden
en het bedrijfsleven gehouden.”
Er was vooral veel kritiek op de

communicatie. “Daar ben ik best
wel van geschrokken, zeker omdat
er van tevoren duidelijke afspraken
waren gemaakt. Het resultaat is
dat we kunnen concluderen dat het
draagvlak te gering is.” Vostermans
noemt het zonde dat Powerman
niet meer terugkeert in Horst aan de
Maas. “Het is een topsportevenement
en we hebben er hard aan getrokken
om er iets van te maken. Ik betreur
dit, zeker ook voor de vrijwilligers die
erbij betrokken zijn. “
Meer dan een hotel...

de gemeente om na het evenement
breed te evalueren, zegt wethouder
Vostermans.

parkhotelhorst.nl

De afgelopen editie van
Powerman, op zondag 12 april, kreeg
in de aanloop al veel kritiek. Het
evenement werd na acht keer in en
rondom het centrum van Horst plaats
te hebben gevonden, verplaatst
naar de omgeving van de Kasteelse
Bossen. Omwonenden klaagden dat
zij slecht door de organisatie werden
geïnformeerd over de gevolgen die
het afsluiten van straten voor hen met
zich zouden brengen. Ook op de dag
zelf waren er klachten. Reden voor

25 kilo glas
“De gemiddelde Nederlander
gooit 24 kilo glas per jaar weg. In

Meer dan een hotel...
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Horst aan de Maas gooien inwoners
zelfs 25 kilo glas per persoon per
jaar weg. De gemeente biedt dus
graag de gelegenheid aan de
campagne om mensen duidelijk
te maken dat ze niet-uitgespoelde
glazen met deksels zo weg mogen
gooien.” Op de Laak geeft aan dat
mensen nog wel eens denken dat
dit niet de bedoeling is.
Lees verder op pagina 02
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‘Een pindakaaspot met restjes mag zo de glasbak in’
“Niks is echter minder waar.
De industrie kan al langer de dek
sels en restjes scheiden van het glas.
Maar soms denken mensen dat ze hun
pindakaaspot met restjes niet in de
glasbak mogen gooien en stoppen het

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Het aardbeienland
gehele gemeente
Welkoop Seveum
gehele gemeente
Bakkerij Maison Lambie
Swolgen, Tienray, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Melderslo

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Gyonne
Schatorjé, Joris Seuren,
Berend Titulaer, Victor Verstraelen
en Rosanne Vromen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

bij het restafval. Maar dat is zeker niet
de bedoeling. Gewoon in de glasbak
dus.”

Bewust maken
Thea Brouwers uit America is
tijdens de aftrap van de campagne net
glas in de glasbak aan het werpen.
Zij wist al langer dat ze glas niet meer
hoefde uit te spoelen. “Ik doe het al
een tijdje, maar ik vind het goed dat

iedereen bewust wordt gemaakt dat
glas op deze manier weggegooid mag
worden.” Omdat zij het glas op een
goede manier scheidt, krijgt ze van de
drie dames van de campagne een gratis
Glas in ’t Bakkietas. Een van die meiden
is Michelle van Zanten uit Gorinchem.
“Je merkt dat de campagne al echt
haar vruchten afwerpt. In de eerste
maanden van Glas in ’t Bakkie merkte
ik dat negen van de tien mensen niet

wisten dat glas met restjes en deksels
zo de glasbak in mag. Nu zou ik zeggen
dat negen van de tien mensen dat wel
weten.” Van Zanten geeft aan dat deze
bewustwording ook ontstaat door de
clipjes van de campagne op radio en
televisie. “Mensen waren ongeveer
een jaar geleden simpelweg niet goed
geïnformeerd over de regels omtrent
het weggooien van glas. Door Glas
in ’t Bakkie is hier verandering in

gekomen.” Ook Op de Laak geeft aan
dat de campagne werkt.
“We zouden dit nog kunnen
versterken door bijvoorbeeld een
filmpje van de glasrecyclefabriek te
laten zien. Hier ben ik samen met
het afvalpanel heen geweest en daar
hebben we met eigen ogen gezien
hoe glas gescheiden wordt. Door dit
ook aan mensen te laten zien, zal die
bewustwording alleen maar groeien.”

Verkeersveiligheid

Tunnel bij Stationsstraat
nog ver weg
Gemeente Horst aan de Maas wil mogelijk een tunnel onder het spoor door realiseren, om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van bedrijven nabij
het station Horst-Sevenum te verbeteren. De spoorwegovergang moet hiervoor eerst worden opgenomen in het Landelijk Verbeterprogramma.
De gemeente besloot in 2014 om
de verkeersproblemen rondom de
spoorwegovergang bij station HorstSevenum opnieuw te bekijken. Onder
andere de oplopende wachttijden en
de daarbij behorende wachtrijen bij
de spoorwegovergang, verkeersdoor
stroming en veiligheid voor fietsers
en voetgangers waren hiervoor de
aanleiding. Tijdens de vergadering van
commissie Ruimte op woensdagavond
8 juli werden verschillende oplossingen
voor de verkeersproblemen besproken.
Verantwoordelijk wethouder Paul
Driessen: “Op dit moment hebben we
een aanvraag ingediend om in aan
merking te komen voor het Landelijk

Verbeterprogramma Overwegen.
Ons doel is om op de lijst van dit
programma te belanden, waarop de
140 overwegen met een zogenaamd
verbeterprofiel staan. Als we op die lijst
staan, kan de overheid de oplossing
voor maximaal de helft co-financieren.”
Om toegelaten te worden tot de lijst
van het LVO heeft de gemeente een
probleemanalyse uit laten voeren
door bureau Kragten. Paul Hamaekers,
adviseur verkeer en vervoer van dit
bureau: “De voorkeur gaat uit naar
een variant met een tunnel, waarbij
de omgeving aan de Stationsstraat zo
min mogelijk veranderdt.” De kosten
van de geopperde plannen variëren.

Een spoortunnel kost 24 miljoen euro,
een tunnel onder de Stationsstraat voor
auto’s en fietsers gaat 11 miljoen euro
kosten en een gelijkvloerse oplossing
kost 4 miljoen euro.
De leden van de commissie zijn
positief over het idee van een tunnel,
maar maken zich wel zorgen over
de haalbaarheid van deze plannen.
“Ik lees veel over de urgentie van
de problemen bij spoorwegovergang
Vierpaardjes in Venlo, maar over de
spoorwegovergang bij de Stationsstraat
hoor ik maar heel weinig en dat
baart mij zorgen”, aldus Anthony van
Baal van SP. Ook Eric Beurskens van
Essentie heeft twijfels over de plannen.

“Moeten we niet eerst kijken of we wel
geld krijgen, voordat we gaan praten
over een tunnel?”, vroeg hij zich af.
“Er zijn overgangen die nog veel meer
problemen hebben dan de onze, dus
ik vraag me af of we wel op die lijst
komen te staan.” Wethouder Driessen
stelde dat er inderdaad nog veel tijd
overheen zal gaan, voordat de plannen
rond zijn. “En als we op de lijst komen
te staan, betekent dat ook echt nog
niet het plan van een tunnel door
kan gaan en de financiering meteen
geregeld wordt.”
In het najaar maakt het LVO de
definitieve lijst met 140 spoorwegen
met een verbeterprofiel bekend.

Drie scenario’s

Toch draagvlakonderzoek naar
regionaal zwembad
Ondanks bezwaren van D66 en SP wordt de bouw van een regionaal zwembad op het voormalige Floriadeterrein toch meegenomen in het draagvlak
onderzoek naar het zwembad. Dat bleek dinsdagavond 14 juli tijdens de raadsvergadering van gemeente Horst aan de Maas.
Zowel SP als D66 vinden dat een
regionaal zwembad geen haalbare
kaart meer is. Volgens hen heeft de
raad zich daar, in een eerdere commis
sievergadering, ook tegen uitgespro
ken. Tijdens die commissievergadering
werden drie mogelijke scenario’s
besproken: een regionaal zwembad,
behoud van zwembad De Berkel of de
bouw van een nieuw zwembad in Horst
aan de Maas.
Raadslid Jos Gubbels van D66
stelde tijdens de raadsvergadering
van afgelopen dinsdag voor alleen
het draagvlak van de laatste twee

scenario’s te onderzoeken. “Kijk naar
de mogelijkheden voor een zwembad
in de eigen gemeente.”
SP kwam bij monde van raadslid
Aniet Fonteyne zelfs met nog twee
andere opties. “Wij stellen voor om
vier scenario’s te onderzoeken: behoud
van zwembad De Berkel, verbouwen
van De Berkel, een nieuw zwembad in
Horst aan de Maas door de gemeente
geëxploiteerd of een nieuw privaat
zwembad.” Beide partijen vroegen
zich af waarom het CDA terugkwam op
een eerdere uitspraak gedaan tijdens
de commissievergadering van 9 juni.

Toen nam het CDA duidelijk stelling
tegen een regionaal zwembad, tot
verbazing van de andere partijen.
Tijdens de raadsvergadering kwam
de partij daar op terug. “Wij hebben
dit nader besproken in de partij”,
aldus Hay Emonts, “En vinden dat we
het proces zoals we dat eerder zijn
ingegaan, dus inclusief de mogelijkheid
van een regionaal zwembad, verder

moeten afmaken.” Uiteindelijk werd
het voorstel van het College van B&W
om de drie scenario’s te onderzoeken,
aangenomen. Het draagvlakonderzoek
start na de zomer. Wethouder Ger van
Rensch: “Samen met onder meer de
verenigingen en gebruikers gaan we
dan het gesprek aan. In november zal
de gemeenteraad een definitief besluit
gaan nemen.”

Inbraak in Sevenum
In een woning aan de Kerkstraat in Sevenum is op maandag 13 juli
ingebroken. De inbraak vond plaats tussen 18.30 en 22.30 uur.
De inbrekers zijn binnengekomen
via een raam aan de achterzijde van
het huis. Een woordvoerder van de
politie geeft aan dat in de woning
alles was doorzocht. Uiteindelijk
werden onder meer een paspoort

en portemonnee meegenomen.
De politie roept eventuele getuigen
op zich te melden.
Dit kan via 0900 88 44 of
via Meld Misdaad Anoniem op
0800 70 00.

Zomer in de Maasduinen

€39,00

€18,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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’Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben’

Broekhuizenvorst verwelkomt zanger
Joost Nuissl
In Broekhuizenvorst werd tijdens de kermis op zondagmiddag 12 juli een Joost Nuissl-reünie gehouden.
De bekende zanger van het liedje ‘Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben’ bracht een bezoek aan het dorp om oude
bekenden terug te zien en om te genieten van de muziek.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

nog hoe 40 jaar geleden alles in het
dorp stil lag toen dit lied opgenomen
moest w
 orden. De bakker bakte geen
brood en de koeien werden niet
gemolken, want iedereen droeg zijn of
haar steentje bij aan de opname.”
Nuissl zei na afloop van het
optreden van The Ventilators en de
fanfare: “ Ik vond het fantastisch. Het
schikt het collectief geheugen. Ik vind
dat de opvoering van net heel goed
was. Het is heel opmerkelijk dat een
jonge band met allemaal jonge mensen
het zo hartstikke leuk kan brengen.
Ik geniet vandaag volop. Ik ken lang
niet iedereen meer, maar dit geeft mij
een mooie herinnering.”
Chris Verheijen, die enige tijd
geleden werd gevraagd om het
nummer van Nuissl te zingen, voelde

zich vereerd. Hij vertelt: “Ik zing
normaal nooit in het Nederlands en
met een Limburgse tongval is die
harde ‘r’ nog best moeilijk om te
zingen, maar ik vond het ontzettend
leuk. Mijn opa heeft vroeger nog
meegedaan. Hij is een jaar geleden
overleden, maar had dit nog graag
gezien.”
Inmiddels staat Nuissl met wat
oude bekenden bij te kletsen. Met een
lach op zijn gezicht hoort hij de ver
halen aan die hij zichzelf niet meer
allemaal herinnert. “Veel mensen
kennen mij nog, maar ik ken niet meer
iedereen. Alleen de muzikanten, die
ken ik nog bijna allemaal”, lacht Nuissl.
Het is voor Nuissl al even geleden dat
hij terug was in ‘zijn’ dorp, maar het
doet hem zichtbaar goed.

Raad van State geeft gemeente
huiswerk
Dit jaar is het 40 jaar geleden
dat zanger Joost Nuissl, die destijds
in Broekhuizenvorst woonde, zijn hit
‘Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben’
uitbracht. De zanger nam het lied in
1975 op en werd hierbij begeleid door
harmonie De Vorster Kapel en het
dameskoor, dat de achtergrondzang
voor haar rekening nam. Het lied van
Nuissl stond enkele weken in de natio
nale hitparade.
Geert Coenders van de kermis
commissie vertelt: “Een paar jaar
geleden had Broekhuizenvorst geen
kermis meer en nu is het weer gezellig
druk. Die tent zit goed vol. Je merkt
dat het initiatief om een Joost Nuissl-

reünie te houden, wordt gedragen door
de dorpsgenoten. Ruim 40 jaar later
leeft het nog steeds. Er zijn hier ook
nog verschillende muzikanten van toen
aanwezig.”

Collectief geheugen
De in 1975 betrokken muzikanten
hebben allemaal een persoonlijke
uitnodiging gehad om op de reünie
aanwezig te zijn. Naast de muzikan
ten zijn er ook veel dorpsinwoners
aanwezig. “Nuissl was vroeger mijn
buurman”, zegt een man enthousiast.
Hij herhaalt het nog twee keer, zo blij
dat hij hem terug ziet. Nuissl zelf zit
zichtbaar aan een tafel te genieten van

het miniconcert van de fanfare.
Na een toespraak waarin Nuissl
allerlei anekdotes vertelt, wordt de
band The Ventilators met de zan
ger Chris Verheijen, ook wel bekend
als Christopher Green, het podium
opgeroepen. Als hoogtepunt spelen ze
het nummer van Nuissl samen met de
huidige fanfare van Broekhuizenvorst.
Nuissl: “Het is een geschenk. Dit is
niet alleen mijn hit, maar ook de hit
van het dorp”, zegt hij.
Nuissl is niet alleen trots op
de uitvoering, die hij als prachtig
bestempeld. Hij is ook trots op de
huidige fanfare, die wat oudgedienden,
maar ook jonge leden kent. “Ik weet

Meer onderzoek
laagfrequent
geluid CVI nodig
Gemeente Horst aan de Maas moet beter onderzoek doen naar de
eventuele gevolgen van laagfrequent geluid van de Centrale
Zandverwerkingsinstallatie (CVI) die in ’t Raaieind in Grubbenvorst
gepland is. Die uitspraak deed de Raad van State op woensdag 15 juli.
De gemeente stond in
de rechtszaal tegenover
belangenvereniging Behoud de
Parel uit Grubbenvorst en Océ
Technologies uit Venlo. Zij gingen
in bezwaar tegen de vergunning
die gemeente Horst aan de Maas
in februari 2014 verleende voor
de zandverwerkingsinstallatie.
De installatie gaat het afgegraven
materiaal verwerken dat vrijkomt
bij het verbreden van de Maas,
bijvoorbeeld bij Lottum en Ooijen.
De belangenorganisatie en het
bedrijf vrezen dat de natuur wordt
aangetast en dat verkeer en de instal
latie geluidshinder veroorzaken. Océ
vreest vooral trillingshinder, omdat
het bedrijf werkt met zeer trillings
gevoelige apparatuur. De Raad van

State gaf hen op de meeste punten
ongelijk, maar is het wel met de
bezwaarmakers eens op het punt van
laagfrequent geluid.
Volgens de bestuursrechter
heeft de gemeente onvoldoende
onderzocht of de installatie
daadwerkelijk tot laagfrequent geluid
leidt en in hoeverre dat hinderlijk
zal zijn voor de omwonenden.
Ook zijn de effecten van voorgestelde
maatregelen om problemen te
voorkomen, onvoldoende onderzocht.
De Raad van State noemt het plan
daarom onzorgvuldig voorbereid.
De Afdeling geeft gemeente Horst
aan de Maas twintig weken de tijd
om aanvullend onderzoek te doen om
hun beslissing beter te onderbouwen,
of het besluit alsnog aan te passen.

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

HALLO in Zweden
De Melderslose Dennis van Soest verblijft een paar maanden in Zweden voor stage aan de universiteit
van Lund. Zijn ouders, Anja en Jos van Soest, zochten hem op in Zweden en brachten de HALLO voor hem
mee. Samen bezochten ze onder andere Ales Stenar bij Käseberge. Dit zijn grote stenen monumenten,
waarschijnlijk opgericht door de Vikingen. De graven komen alleen voor in Scandinavië. Op een van deze
stenen nam Dennis de tijd om de HALLO te lezen.

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

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

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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If love could have saved you
You would have lived forever
20 juli is het alweer
5 jaar geleden dat

Dré
van ons heen is gegaan.
We willen iedereen bedanken
die ons door de jaren heen
hebben gesteund.
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Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk danken
voor het medeleven na het overlijden
van mijn man, ozze pap en opa,

Paul Philipsen
Jullie aanwezigheid, de warme woorden
en de vele kaarten gaven ons veel steun en troost.
Riek, kinderen en kleinkinderen.
Meterik juli 2015

Dré, een verloren vriend
maar zeker niet vergeten!

Henk en familie Janssen

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.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Te koop zoete morellen en kersen,
ook zelf plukken. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo, 06 53 13 01 32.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Te koop vers fruit, o.a. frambozen,
blauwe bessen, aardbeien, rabarber
enz. naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Happy feet. Mini wellness voor je
voeten. Juli en augustus zomers prijsje.
www.het-stiltehuis.nl

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven betoond
bij het ziek zijn, het overlijden en de uitvaart van

Käthe Kloosterman-Zensen
echtgenote van

Piet Kloosterman †
willen wij u hartelijk danken. Uw aanwezigheid en woorden
van troost en steun hebben ons goed gedaan.
Kinderen, klein-en achterkleinkinderen
Horst, juli 2015

Nieuwe aardappelen.
Vers van Hegelsomse bodem.
Aardappelen zijn makkelijk en snel
verkrijgbaar door zelfbediening.
Tevens ook zoete aardappelen.
Maatschap Kellenaers-Kusters, Bosstraat
63 Hegelsom.
Te huur woonhuis in Broekhuizen,
aanvaardbaar 1 sept.
Grote woonkamer, garage, tuin,
4 slaapkamers. Tel. 077 463 13 68
haynelpijpers@hotmail.com

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.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrie
van den

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

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

Zomer voordeel Tegen inlevering van
deze bon 25% zomer korting op alles.
Kringloop Twedde Kans Meterik / Horst
06 21 23 88 89
Te koop koffieboeketjes en
zonnebloemen € 2,-.
Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.
Poetshulp biedt zich aan.
Poetshulp zoekt nog werk voor enkele
morgens per week.
Tel. 06 23 58 29 45.
Jonge tuinboontjes dubbel wit.
Lekkere tuinbonen van Hegelsomse
bodem. Zelfbediening. Maatschap
Kellenaers-Kusters, Bosstraat 63
Hegelsom.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Sjaak en Truus
Sijben-Derikx
Bedankt
Voor de bloemen, cadeau’s
en kaarten die we mochten
ontvangen met ons
50-jarig huwelijk.
En ook voor het warme
meeleven dat we hebben
gekregen met het verlies
van onze kleindochter Senna.
Jeu en Riek Smedts-Van Issum
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
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.
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
Gevraagd loop-/sloopauto’s, ook
bussen, alle merken.
Hoofdzakelijk oudere modellen t/m
bouwjaar 2005. RDW erkend.
Tel. 06 54 97 63 59.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Private Label Meubelatelier
voor het herstofferen of repareren
van bank, stoel, boot of caravan.
Bel 06 24 17 27 94.

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.

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

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

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Dag en nacht bereikbaar

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

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
bloemen, kaarten en cadeaus
die we mochten ontvangen
op ons
50-jarig huwelijksfeest.
Het was een onvergetelijke dag.

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

www.theoarts.com

Mantra’s zingen 27 juli a.s.
19.30-20.30 uur. Geen ervaring nodig!
Voor info: www.yogacentrumlespoir.nl
Vakantietijd en eindelijk tijd voor
jezelf! Neem de tijd en zoek verdieping
tijdens deze chakraworkshop op
26 juli van 14.00 tot 17.00. Het leven
wordt helaas bij veel mensen vooral
beheerst door het denken.
Ga vandaag van denken naar voelen
en ervaar dat dit je leven zoveel rijker
maakt! Aanmelding bij Pauline van
Gassel Praktijk voor oefentherapie
Mensendieck en persoonlijke groei
Venrayseweg 31, 5961 AC Horst.
06-48151376 www.paulinevangassel.nl
e-mail: paulinevangassel@versatel.nl
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Onze tweeling

Senna* en Luka
is geboren op 4 juli 2015
Welkom in ons hart,
lieve Senna
overleden 8 juli 2015

Welkom op de wereld,
lieve Luka
Dochter en zoon van
Mario en Lucia
Smedts-Letteboer
Zusje en broertje van Noa
Middelijk 9 Horst

Welkom lieve

Wout

geboren op
12 juli 2015
Zoon van
Hans van den Broek
en Miek van de Ven
Broertje van Fer
Noordsingel 38
5961 XX Horst

Siem
Geboren
28 juni 2015
Zoon van
Linda Litjens en
Roel Wijnhoven
Broertje van Jesse en Janne
Convent 24, 5961 RE Horst
Te koop, hoog laag bed, incl. matras
en papegaai, 3 jr. oud. Vraagprijs 600,tel. nr. 06 12 39 95 96
Open huis Emmastraat 3 Sevenum
Te koop ruime, moderne en instapklare
tussenwoning dichtbij het centrum van
Sevenum. Kom een kijkje nemen op
zaterdag 18 juli van 13.00-15.00 uur!
Meer info www.ruimetussenwoning.nl
of bel 06 11 28 62 21
Garagebox te koop in centrum van
Horst gelegen aan de Loevestraat
(ingang tussen nr. 7 en 9).
Afmetingen 6,40 x 3,40 x 2,37 meter.
Tel. 077 398 77 81

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
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Provincie aan zet bij uitbreiding Ashorst
Zowel de omwonenden van het varkensbedrijf Ashorst in Horst als leden van de commissie Ruimte van Horst aan
de Maas zijn niet tevreden over de gang van zaken rondom de vergunningsaanvraag van Ashorst om het bedrijf te
legaliseren en uit te breiden. Dat bleek tijdens de commissievergadering van woensdagavond 8 juli.
Het varkensbedrijf Ashorst
aan Veld-Oostenrijk in Horst
is een varkenshouderij met
mestvergistingsinstallatie. In 2012
is de verantwoordelijkheid bij
vergunningsaanvragen door Ashorst
door de gemeente overgedragen aan
provincie Limburg. Op dit moment loopt
er een procedure om een uitbreiding
toe te staan en onderdelen van het
bedrijf, die in eerste instantie in strijd
waren met het bestemmingsplan en
de wet- en regelgeving, te legaliseren.
Omwonenden van het bedrijf hebben
zich verenigd in de werkgroep Behoud

woonomgeving De Paes. Zij verzetten
zich tegen de uitbreiding van het
bedrijf, omdat zij grote stankoverlast
ervaren. Peter Strijbosch, lid van de
werkgroep: “Wij hebben al sinds
2012 overlast, waar we dagelijks mee
worden geconfronteerd. Het bedrijf
heeft zich al meerder malen niet aan
de regels gehouden. Hoe kan het dat
een bedrijf zo vaak in de fout gaat en
toch waarschijnlijk mag uitbreiden?”
Een woordvoerster van gemeente
Horst aan de Maas: “De gemeente is op
dit moment niet meer verantwoordelijk
voor het handhaven of het verlenen

commissie Ruimte geven aan dat ze
weinig kunnen doen tegen de situatie,
maar dat ook zij niet tevreden zijn over
de gang van zaken. Eric Beurskens van
van de vergunning. De enige taak van
Essentie: “De enige goede oplossing
de gemeente is om een verklaring van
zou zijn om de huidige situatie eerst
geen bedenkingen af te geven, als
op orde te stellen en dan pas te kijken
er geen sprake is van strijd met een
of er kan worden uitgebreid. Op deze
goede ruimtelijke ordening. De klachten manier worden de zorgen van de
van omwonenden over stank hebben
omwonenden niet echt gehoord.”
niets te maken met ruimtelijke
Dit is echter niet mogelijk, aldus een
ordening. De ontwerpverklaring is al
woordvoerder van provincie Limburg.
afgegeven.”
“Wij kunnen dit wel adviseren, maar
niet opleggen.” Ook Jan Wijnen
van PvdA en Andries Brantsma
van D66 snapten de zorgen van de
De werkgroep vraag de politiek
omwonenden goed. Jan Wijnen: “Maar
om de verklaring niet af te geven en
gaat de vergunning voor de uitbreiding als gemeenteraad hebben wij geen
macht. We moeten straks de verklaring
juridisch aanvechten. Leden van de

Weinig tegen te doen

van geen bedenkingen afgeven, omdat
de juiste kruisjes in de juiste vakjes
staan, terwijl we niet achter het besluit
staan.” Raadslid Bart Cox van de SP
voegde toe: “Deze gang van zaken
verdient zeker geen schoonheidsprijs.”
De vergunningaanvraag is bij
provincie Limburg in behandeling,
maar het zal nog enige tijd duren
voordat deze echt afgegeven wordt.
Er zijn in totaal vijftien zienswijzen
ingediend bij de vergunningsaanvraag,
die eerst behandeld moeten
worden. Ook is de provincie nog in
afwachting van de verklaring van
geen bedenkingen van de gemeente,
waarover de raad tijdens de
raadsvergadering in september gaat
beslissen.

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

ELKE Donderdag
VANAF 23 juli tot 20 augustus
60 kraampjes, kinderprogramma’s, live muziek
en avondprogramma op het Wilhelminaplein

Zomerse markten
Van 12.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 4 augustus

Jaarmarkt
Van 9.00 tot 16.00 uur

Vera’s Vettige Vijf

uitgebreide weekmarkt met standwerkers,
kinderavontuur, live muziek
en gezellige terrassen!

In de Kasteelse Bossen in Horst vond zaterdag 11 juli de survivalrun Vera’s Vettige Vijf plaats. Ongeveer
driehonderd mannen en vrouwen van alle leeftijden vermaakten zich rennend door de modder en de poeder
verf. Ook dit jaar komt de opbrengst van Vera’s Vettige Vijf ten goede aan Stichting Alzheimer Nederland.

Buitengewoon compleet!

Ook zo klaar met uw huidproblemen?

Huidzorg Horst

Last van huidproblemen, ongewenste
haargroei, oedeem of littekens?
Geef uw huidzorgen uit handen
en maak een afspraak met Wendy
of Evelien van Huidzorg Horst.

Kijk nu op www.huidzorghorst.nl

HALLO in Frankrijk
Corrie Schoenmakers uit Horst bracht onlangs een vakantie door in Saint Priest des Champs in de Franse
Auvergne. Zij verbleef daar in een luxueus vakantiehuis. De twee dochters van Corrie, Dorris en Sandra,
hadden de vakantie georganiseerd. Op de foto staat Corrie samen met haar zoon Ruud. De HALLO ging ook
mee en kon door iedereen in alle rust gelezen worden.

VOOR AL UW

Wendy Kuunders Evelien Minten
06 - 42 15 30 23
06 - 34 94 84 19

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94

FSFEESTEN
TH U IS- & BEDRIJ

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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HALLO Voordeelpas
Deelnemer uitgelicht

Het Aardbeienland
Het Aardbeienland in Horst: een themapark geheel
gewijd aan aardbeien, vers en zoet van de volle grond.
“Gewoon de Lekkerste.”
Eigenaar Hay Soberjé: ‘’We plukken hier iedere dag
aardbeien, zo’n vier à vijf verschillende zoete soorten.
We starten hier ’s morgens om 06.00 uur mee en rond 10.00 uur
zijn we hiermee klaar. Dan zorgen we ervoor dat alles zo snel
mogelijk in de winkel belandt. Vers zijn de aardbeien namelijk
het best qua smaak en nog het rijkst aan vitaminen. Alles
wat gekoeld wordt, gaat achteruit en dat willen we absoluut
voorkomen. We willen alles zo vers mogelijk en met het beste
aroma aan de klant verkopen. Dat is ook wat Joke en ik uit
willen stralen in de winkel. De smaak en de passie!’’

Kreuzelweg 3, Horst, 077 397 02 16, www.aardbeienland.nl

Deelnemers
Op vertoon van de HALLO Voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de
volgende deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Het Maashotel

www.anbise.com, Sevenum

Veerweg 11, Broekhuizen

anco lifestyle centre

Hof van Kronenberg

Venrayseweg 11, Horst

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Beej Mooren

Huis van de Streek

Groenewoudstraat 1, Horst

Steenstraat 2, Horst

Blauwebessenland

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Dorperpeelweg 1, America

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Boerderijwinkel Lenders

Lunchroom Lekker Gewoën

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Bootcamp Power

Museum de Kantfabriek

www.bootcamppower.nl, Horst

Americaanseweg 8, Horst

Camps Optiek

My-LifeSlim

Sint Lambertusplein 2, Horst

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen

Center Parcs Het Meerdal

Pearle Opticiens Horst

www.dagjemeerdal.nl, America

Steenstraat 3, Horst

De Golfhorst

Praktijk Ik Leer

Raamweg 8, America

Pieter Belsstraat 34, Horst

DMS-Service

Ristorante La Rondine

Ulsheggerweg 2b, Lottum

Meterikseweg 84, Horst

Duet Kappers

Staatsie 1866

Peperstraat 12a, Sevenum

Stationsstraat 151, Hegelsom

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Lambertusplein, Horst

Eethuis BRaM

Toffedag.nl

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

www.toffedag.nl

FotoID

TVI Computers

Veemarkt 7a, Horst

Venrayseweg 10, Horst

NIEUW Het Aardbeienland

Ut Snoephuuske

Kreuzelweg 3, Horst

Kerkstraat 26, Horst

Het LoopCentrum

VARG Outdoor & Travel

Stationsstraat 137, Hegelsom

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
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Nieuwe plannen centrum
Het centrummanagement van Horst heeft in samenwerking met de gemeente en de vereniging van vastgoed
eigenaren nieuwe plannen gemaakt om de terugloop van het bezoekersaantal tegen te gaan.
Het centrum van Horst wordt de
laatste jaren steeds minder bezocht,
zo blijkt uit passantenonderzoeken
vanaf 2009. De nieuwe plannen, die
met behulp van studenten van Fontys
Hogescholen en Gilde Opleidingen zijn
gemaakt, moeten het centrum een
positieve boost geven en aantrekkelij
ker maken om te bezoeken.
Het centrummanagement heeft
samen met de studenten een compleet
nieuwe visie voor het koopcentrum van
Horst samengesteld. De studenten kre
gen de opdracht het centrum van Horst
een aantal maanden onder de loep te
nemen. Er werd gezocht naar oorzaken
van het teruglopende bezoekersaantal
van Horst-centrum en dan met name
de Kerkstraat. In dit gedeelte van het
centrum is de terugloop namelijk het
sterkst. Als oorzaak wordt onder meer

het gebrek aan sfeer en beleving
aangegeven. Aan de hand van de
gevonden oorzaken hebben de studen
ten meegezocht naar oplossingen voor
het probleem. Zo krijgt het centrum
van Horst met ingang van volgend jaar
twaalf koopzondagen die onderdeel
worden van een geheel nieuw concept.
Er wordt er niet alleen gesproken van
een koopzondag, maar van een ‘uniek
koopweekend’. De vrijdag, zaterdag en
zondag komen in het teken te staan
van een bepaald thema met allerlei
bijbehorende activiteiten.

Mensen trekken
Verder heeft gemeente Horst
aan de Maas op aanbeveling van de
studenten nog andere plannen in de
startblokken staan om het centrum
aantrekkelijker te maken. Zo is het

aanleggen van meer groen in het
centrum een belangrijk agendapunt.
Ook wil men in de nabije toekomst
van ’t Gasthoês een cultureel centrum
maken. Hiermee hoopt men meer
mensen naar de Kerkstraat te trekken,
omdat deze bij ’t Gasthoês begint en
tot aan de kerk loopt.
De studenten hebben het
centrummanagement ook aanbevolen
om een centrale fietsenstalling
in het centrum te plaatsen en de
bewegwijzering te vernieuwen. Deze
zorgen beide voor een rustiger en
overzichtelijker straatbeeld, aldus
de studenten. Over deze punten is
de gemeente nog in overleg of hier
daadwerkelijk iets mee gaat gebeuren.
Met ingang van volgend jaar zal de
gemeente beginnen met het realiseren
van de nieuwe plannen.

Praedé sluit salon Venlo
Praedé Kappers sluit met ingang van dinsdag 4 augustus haar filiaal in Venlo. De eigenaren willen zich volledig
concentreren op de kapsalon in Horst.
De salon in Venlo telt vijf mede
werkers. Deze vijf krijgen allemaal
de mogelijkheid om over te gaan

naar Horst, zegt Marjolein Verrijth van
Praedé desgevraagd. “De sluiting van
het filiaal in Venlo gaat geen gevolgen

hebben voor de werkgelegenheid.
Er worden van ons uit geen contracten
beëindigd.”

Oh, zit dat zo!
Hoe gaat een goed
gesprek over wonen?
Door: José de Weert-van Dijck, Financieel Adviseur
U wilt een (andere) woning kopen of het is wellicht tijd voor een
gesprek over uw bestaande hypotheek (onderhoudsgesprek). Hoe gaat
dat in zijn werk?

Een oriëntatiegesprek
Een oriëntatiegesprek is kosteloos.
Tijdens de oriëntatie wordt gekeken
naar uw financiële situatie en het
bedrag dat u kunt en wilt lenen,
maken we een inschatting van de
maandlasten en geven we
algemene informatie over de

tarieven en hypotheekvormen.
Pas daarna beslist u of u een
adviesgesprek wilt aangaan, waar
u advieskosten voor betaalt.
Een adviesgesprek
Tijdens het adviesgesprek komen veel
onderwerpen aan bod. Ook laat de
adviseur u berekeningen zien en legt
hij uit hoe hij daarbij te werk is
gegaan. Gelukkig hoeft u dit niet
allemaal te onthouden. Want na het
gesprek krijgt u een rapport van de
adviseur. Hierin staan alle
onderwerpen die de adviseur voor uw
persoonlijke situatie berekende. Ook
het advies en de keuzes die u maakte
staan in dit rapport. U kunt het thuis
rustig nalezen en gemaakte keuzes
nog eens overdenken. Voor een
adviesgesprek betaalt u advieskosten.
Een onderhoudsgesprek
Een onderhoudsgesprek is kosteloos.
In dat gesprek bekijken we of uw
hypotheek nog bij u past. Zo kunnen er

Starters in de regio
WBS Brandbeveiliging
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

WBS Brandbeveiliging
Geert Wijnhoven
Lochtstraat 10
Melderslo
06 29 37 83 42
wbsbrandbeveiliging
@gmail.com
wbsbrandbeveiliging.nl
Brandbeveiliging
6 juli 2015

Activiteiten
In een compleet pakket aan
dienstverlening regelt WBS
Brandbeveiliging uw veiligheid
van A tot Z. Hierbij is veiligheid
hun zorg en niet die van u.
• Controle alle merken brand
blussers;
• controle alle merken brandslanghaspels;
• controle alle merken noodverlichting;
• controle verbandtrommels;
• training BHV, EHBO, KinderEHBO;
• training AED;

• controle elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140;
• compleet pakket Security
Diensten.
Doelgroep
WBS is gespecialiseerd in
brandbeveiliging en aanverwante
veiligheidsartikelen voor de
zakelijke en particuliere markt.
Onderscheidend vermogen
WBS Brandbeveiliging is een
jong en dynamisch bedrijf. Het
bedrijf is gevestigd in Melderslo,
een mooi kerkdorp in de
gemeente Horst aan de Maas.
Met haar 24/7 service staat het
bedrijf altijd voor u klaar voor
vakkundig advies op maat.
In een compleet pakket aan
dienstverlening, snelle service,
korte lijnen en een prima prijs/
kwaliteitsverhouding waarborgt
u de continuïteit van uw bedrijf
of uw waardevolle privé
bezittingen. 100 procent
veiligheid voor u op maat
gemaakt.

Genomineerden
Ondernemersprijs
De jury van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas heeft woensdag
8 juli de genomineerden voor 2015 bekendgemaakt. De uitreiking vindt
plaats op donderdag 19 november.

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

Uw gegevens
Om u een advies te kunnen geven
dat bij u past, is een goede
voorbereiding nodig. Daarom heeft
de adviseur vooraf een aantal
gegevens van u nodig. Zoals uw
inkomensgegevens, de waarde van
de woning, gegevens uit uw
pensioenoverzicht en informatie
over verzekeringen. Deze gegevens
zijn van belang bij een gesprek over
de aankoop van een huis, maar ook
bij een onderhoudsgesprek. Ook dan
is het namelijk van belang om
actuele gegevens te ontvangen
zodat uw hypotheek up-to-date
blijft.
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wijzigingen hebben plaatsgevonden
in uw financiële of persoonlijke
situatie. Maar ook in uw wensen.
Een hypotheek is namelijk net zo
persoonlijk als uw huis. Ook voor dit
gesprek is het dus heel belangrijk
om de meest actuele financiële
gegevens van u te ontvangen. Want
een hypotheek moet onderhouden
worden. Zo kunnen we er samen
voor zorgen dat de hypotheek ook
voor de toekomstige jaren weer bij
u past!

De genomineerde ondernemers
zijn Patrick Bierens van Anco Lifestyle
Centre in Horst, Crist Coppens van
Keurslager Crist Coppens in Horst en
John Vullings en Jan Arts van Vullings
Metaalbewerking en Systemen BV
in Horst. De jury onder leiding van
Chris Buijink bepaalt de uiteindelijke

winnaar. De drie genomineerde
kandidaten worden door de jury
bezocht en mogen zichzelf en hun
onderneming presenteren. Ook een
interview maakt onderdeel uit van
de jurering. De uitreiking van de
Ondernemersprijs vindt plaats in de
Mèrthal in Horst.

Linders Bouwbedrijf
failliet
Bouwbedrijf Meulin BV in Hegelsom, beter bekend onder de handelsnaam Linders Bouwbedrijf, heeft in de periode van surseance van betaling
een faillissementsaanvraag ingediend bij de rechtbank. Deze sprak op
vrijdag 10 juli het faillissement uit.
De rechtbank benoemde de heer
J. Muijres tot curator. Samen met het
bouwbedrijf wordt er naar gestreefd
om alle lopende bouwprojecten
zoveel mogelijk af te ronden.
Linders Bouwbedrijf verwachtte
al eerder niet meer te kunnen
voldoen aan haar verplichten,

vanwege een achterblijvende
ordeportefeuille.
Het Hegelsomse bedrijf bestond
meer dan veertig jaar en was actief
in de woning- en utiliteitbouw. Het
draaide een omzet van ongeveer
twee miljoen euro per jaar. Meulin
BV had acht medewerkers in dienst.

Wilt u ook een goed gesprek
over wonen? Neem dan contact op
met uw bank. Zij vertellen u graag
meer!

Veiligheid voor U op maat gemaakt!

Geert Wijnhoven Onderhoud • Verkoop • Advies
www.rabobank.nl/horstvenray

wbsbrandbeveiliging@gmail.com Lochtstraat 10, 5962 AK Melderslo
www.wbsbrandbeveiliging.nl
Mobiel: 06 - 29 37 83 42
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Wat
zeg je?
Een alternatieve geneeswijze is een
behandel- of onderzoeksmethode waarvan
niet wetenschappelijk bewezen is dat het
een geneeskundig effect heeft. De ruime
meerderheid van de inwoners van Horst
aan de Maas maakt nooit gebruik van een
alternatieve geneeswijze. “Ik geloof niet
meer in spookjes”, vat deze inwoner het kort
en krachtig samen.
Een ander zou het wel graag willen, maar
krijgt de kosten niet volledig vergoed door
de verzekeraar. De overige 32 procent zegt
soms gebruik te maken van een alternatieve
geneeswijze. “Onze zoon heeft eens wratten
gehad. We zijn meerdere keren naar het
wrattenspreekuur geweest, helaas zonder
succes. Na drie jaar iemand gevonden
die de wrat kon laten verdwijnen door te
bidden. En weg was-ie, binnen drie weken”,

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik geloof niet in sprookjes’
Het gebruik van alternatieve geneeswijzen, zoals homeopathie of acupunctuur, wordt steeds meer geaccepteerd. Er wordt niet meer vreemd
opgekeken als je de hulp inroept van bijvoorbeeld een chiropractor. Toch zegt 68 procent van de inwoners van Horst aan de Maas nooit gebruik
te maken van een alternatieve geneeswijze. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Ja
14%
Nee
68%

Soms
18%

Maak je gebruik van
een alternatieve
geneeswijze?

te doen, voordat ik een arts raadpleeg”, voegt
geeft deze ouder aan. “Dat is ook het enige
een ander daaraan toe. Sommigen hebben
wat volgens mij helpt aan alternatieve
familieleden met medische kennis en kloppen
geneeswijzen.”
daar als eerste aan. “Ik heb een zus die al
Bij de mensen die wel alternatieve
heel veel jaren in de
geneeswijzen
gezondheidszorg werkt.
gebruiken, is
‘Indien nodig zou ik het
Zij is altijd ons eerste
homeopathie het
zeker proberen’
aanspreekpunt.”
meest populair, gevolgd
door accupunctuur.
‘Kwakzalverij’
TipHorstaandeMaas
Maar ook chiropractici,
is een samenwerkings
hypnotherapeuten en
‘De verzekering vergoedt
verband tussen
osteopaten worden
niet alles’
HALLO Horst aan de
geraadpleegd.
Maas en TopOnderzoek.
Overigens zegt
Voor meer resultaten of aanmelden voor
84 procent bij medische klachten altijd eerst
de volgende enquête, kijk op www.
bij een reguliere arts langs te gaan.
tiphorstaandemaas.nl
Een minderheid kijkt eerst op internet.
Reageren?
“Het ligt er ook aan wat de klachten zijn”,
www.hallohorstaandemaas.nl
zegt iemand. “Ik probeer er eerst zelf wat aan

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl
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Ad ve rtorial

Zomersale bij de wereldwinkel
Tijdens de zomermarkten van 23 juli, 30 juli, en 6 augustus opent de Wereldwinkel Horst tijdelijk haar
deur voor een grote Zomersale van maar liefst 50 procent kassakorting op alles! Wij zijn dan geopend van
9.30 tot 18.00 uur.

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

Gedurende de open dagen van de Wereldwinkel
tijdens de Zomermarkt in Horst Centrum, kunt u hele
mooie koopjes scoren, waar u én de arbeiders in
ontwikkelingslanden blij van worden. Daarnaast is er
gelegenheid tot het proeven van fairtradeproducten
en geven we u graag naast de hoge korting nog een
extraatje mee bij uw aankoop!

Diverse acties op Facebook
De komende weken hebben we op Facebook
diverse acties. Houdt daarom ook onze Facebookpagina
in de gaten!
Ook zullen wij tijdens de Zomermarkt aanwezig zijn
met een marktkraam voor de Wereldwinkel, waar we
naast onze fairtrade-artikelen ook veel aandacht zullen
geven aan de doorstart die we op korte termijn hopen
te kunnen realiseren. Maar daar hebben wij uw hulp als
collega- vrijwilliger bij nodig!
Zonder nieuwe vrijwilligers in ons winkelteam zal een

doorstart niet mogelijk zijn en zijn wij genoodzaakt de
Wereldwinkel definitief te sluiten.
Maakt u het verschil tussen open en dicht als
vrijwilliger Inkoop of vrijwilliger Etaleren en Presenteren?
Wij verwelkomen u graag in de Wereldwinkel en de
marktkraam voor onze deur. Opdat wij met z’n allen in
Horst ons kunnen blijven inzetten voor eerlijke handel,
voor en door iedereen!
Voor verdere vragen en/ of aanmelding als vrijwilliger
stuur een mail naar info@wereldwinkelhorst.nl,
kijk op onze facebookpagina of loop even binnen!

dé cadeauwinkel met een boodschap
Kerkstraat 8 Horst, 077 398 1616
www.horst.wereldwinkels.nl
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Bespreking Poll week 27

Ik verwacht dat de basisschool mijn kind insmeert tegen de zon
Een ruime meerderheid van 82 procent van de stemmers verwacht niet van
de basisschool dat het de kinderen insmeert tegen de zon. Deze mensen zien
het beschermen van kinderen tegen zonnestralen eerder als een verantwoorde
lijk van de ouders dan van de school.
Ankie uit Meterik laat in een reactie op onze site weten de mening van de
meerderheid te delen. ‘’Ik vind het onzin dat de school dit zou moeten doen.
Als ouder ben je hier zelf voor verantwoordelijk. Dit hoort mijns inziens bij de
verzorging. Altijd insmeren voor het naar school gaan in de ochtend bij warm
weer en tussen de middag. Is het zo dat kinderen tussentijds overblijven, dan
kan ik me wel voorstellen dat de overblijfouders de kinderen nog eens insme

ren als dit wenselijk is. In dat geval moeten de ouders wel zelf zonnebrand
meegeven. Maar al met al zou het gek zijn als de school dit er ook nog bij moet
gaan doen. Straks wordt van school ook nog verwacht dat ze in de ochtend de
kinderen de tanden poetsen.’’
Een kleine groep van 18 procent van de stemmers verwacht het tegenover
gestelde van de school. Zij zijn van mening dat de school ook de taak heeft om
de kinderen te beschermen tegen de schadelijke UV-straling. Deze stemmers
zijn het dus eens met KWF Kankerbestrijding. Die stichting liet onlangs weten
van mening te zijn dat basisscholen kinderen tijdens zonnige dagen in moeten
smeren.

Zes weken zomervakantie is te veel
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De zomervakantie voor het basis- en middelbaar onderwijs begint
maandag 20 juli. De kinderen hebben dan tot maandag 31 augustus
vakantie. Dat is zes weken. En wie eindexamen heeft gedaan, heeft
zelfs al enkele weken eerder vakantie gekregen. Is dat niet veel te veel?
Waar zijn die zes weken vakantie op gebaseerd? Je kunt je afvragen of
het wel goed is voor het ritme van een kind, om zo’n lange periode niet
naar school te hoeven gaan. Daarnaast kunnen veel ouders in de zomer
geen zes weken vrij krijgen, waardoor er extra opvang geregeld moet

Rommel

worden voor jonge kinderen. Zou vier weken bijvoorbeeld niet meer dan
voldoende zijn?
Aan de andere kant valt zes weken nog wel mee. In Amerika
bijvoorbeeld ligt het onderwijs van juni tot september stil. En het is juist
goed voor kinderen om in de zomer gewoon lekker kind te kunnen zijn.
Niet elke dag aan huiswerk te denken of toetsen. En voor de oudere
kinderen is het een goede gelegenheid een extra centje bij te verdienen.
Zes weken zomervakantie is te veel. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 28) > Een nieuw zwembad is de beste oplossing > eens 81% oneens 19%

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

Ingezonden brief

Toekomst van ’t Gasthoes… helderheid gewenst
Pieter-Nic van den Beuken en Tren van Enckevort hebben namens
Herberg de Troost plannen toegelicht in het kader van de nieuwe bestemming van het Horster MFC. Burgemeester en wethouders moeten straks
verder plan gaan trekken.
Wat mij als burger, die vanuit de
zijlijn meekijkt, prikkelt, is de vraag
hoe een gemeenschapshuis en een
ondernemersinitiatief harmonieus
kunnen samensmelten?

Herberg de Troost is (naar ik aan
neem) geen liefdadigheidsinstelling en
daar is helemaal niets mis mee. Ik ben
alleen benieuwd naar het bedrijfsplan
van Herberg de Troost.

Een plan dat mogelijk in het over
leg met de commissie samenleving is
besproken. Wie zijn de eigenaren van
Herberg de Troost? Is het een bedrijf, of
een stichting? Hoe ziet het verdienmo
del van het initiatief eruit?
En wat zijn de mogelijke gevolgen
bij een niet of onvoldoende slagen
van de plannen van Herberg de Troost?
Kortom: volgens mij hebben de burgers

van Horst aan de Maas recht op trans
parante informatie. Het hoognodige
optuigen van ‘t Gasthoes gebeurt
mijns inziens immers met gemeen
schapsgeld. Deze kritische noot laat
onverlet dat de creatieve en inspire
rende inzet van Pieter-Nic en Tren wat
mij betreft alle lof verdient.
Ron Bosmans
St. Jansstraat, Meterik

Ingezonden brief

Feiten over fijnstof in Horst aan de Maas
In juni 2015 werd door gemeente Horst aan de Maas de halfjaarlijkse
fijnstof-tussenrapportage verstuurd. Ook nu weer zijn er geen overschrijdingen van de sterk verouderde EU 2005-normen.
Juridisch gezien is er dus niets
aan de hand. Sterker nog, Nederland
heeft weer uitstel tot 1 januari 2017.
Het maximale aantal dagen voor de
fijnstofgrens van 50 µg/m³ is 35.
De fase 2-norm ingesteld door de EU,
is zeven dagen en Horst aan de Maas
gaat daar ver overheen. De metingen
liegen er niet om. Er is dus wel dege
lijk iets aan de hand ten aanzien van

onze gezondheid.
De meetgegevens van stations in
Venray en Nettetal geven hetzelfde
beeld. Weliswaar bereik je met lokale
maatregelen niet veel, maar het is
struisvogelpolitiek om ontwikkelingen
in gang te zetten die de kans op meer
emissies alleen maar vergroten. Ook
siert het onze bestuurders geenszins
dat handhaving door burgers via rechts

zaken moet worden afgedwongen.
Behoud de Parel houdt meer
dan een jaar lang dagelijks de
meetwaarden van de drie regionale
meetstations bij. Horst aan de Maas
prijkt aan de top van deze drie ten
aanzien van fijnstofemissies. Helaas
geldt dat ook voor stank. Desondanks
stuurden provincie Limburg en LLTB een
brief gericht aan de voorzitter van de
werkgroep evaluatie geurregelgeving
om strengere geurnormen te
voorkomen.
Begin juli was er een hittegolf.

kris
kras!

Provincie Limburg gaf een smog alert
af. De overheid lijkt nu eindelijk af
te stappen van de idiote grens van
200 µg/m³ naar de (Belgische) 70
µg/m³ grens. Het juridische gelijk
kan met gezondheid als argument
blijkbaar opgeschoven worden.
Rijkelijk laat in Horst aan de Maas
omdat politici moeten anticiperen op
toekomstige ontwikkelingen rekening
houdend met te verwachte wet- en
regelgeving.
Teus Hagen, Behoud de Parel
Bisweide, Grubbenvorst

Ik houd van lekker tussen
spulletjes op tweedehands
markten snuffelen. Boeken,
kleding, potjes en vaasjes en
andere oude tweedehands
meuk hebben in de loop der
jaren al heel vaak de weg naar
mijn privécollectie weten te
vinden. Maar na jaren van
vooral tweedehands rommel
kopen, waagde ik me
afgelopen weekend met twee
collega’s ook eens aan de
andere kant van het kleedje.
Op de carbootsale in Horst
zouden wij rijk gaan worden
en tegelijkertijd af zijn van al
onze rommel.
Weken was ik bezig met het
verzamelen van koopwaar. En ik
ben streng geweest voor mezelf.
Daar had ik geen zelfhulpboeken
van opruimgoeroes voor nodig,
alleen een beetje doorzettings
vermogen. Dat hele mooie, maar
nog nooit gedragen jurkje? Die
My Little Pony die weliswaar
veel jeugdsentiment bevat,
maar al jaren afgedankt in een
doos in de kelder ligt? Of die
hele stapel boeken die ik al vijf
jaar echt zeker ooit nog eens ga
lezen? Allemaal in de grote doos
voor de verkoop. Zelfs mijn
geliefde Barbie-collectie met
bijbehorende kudde paarden
heeft er gedeeltelijk aan moeten
geloven.
Op de grote dag zelf bleek
echter dat de weersvoorspelling
‘af en toe een buitje’ eigenlijk
meer ‘heel af en toe een klein
beetje minder regen’ betekende.
Niet bepaald bevorderend voor
zowel de verkoop als ons
humeur. Geld verdienen met al
je verkoopwaar onder
afdekplastic omdat het anders te
nat zou worden, bleek heel
moeilijk. Rijk zijn we daarom
zeker niet geworden en het
ergste was misschien nog dat we
bijna al onze rommel achteraf
weer in de auto moesten laden.
Volgende keer wordt het een
binnenmarkt, hebben we maar
besloten. Tot die tijd ga ik de
karige opbrengst van dit
weekend maar gebruiken om
nog wat meer rommel te kopen.
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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.

Samenwerken loont
Het CDA is altijd een warm pleitbezorger geweest van economische
samenwerking in de regio. Alleen door samen te werken, kunnen wij onze
regio optimaal profileren.
En dat is hard nodig. We hebben
heel veel te bieden: een uitstekende
ligging, prachtige producten,
goede logistieke voorzieningen en
prima vestigingsmogelijkheden.
Wist u bijvoorbeeld dat het
Klavertje 4-gebied de op één na
grootste gebiedsontwikkeling in

Nederland is?
Toch worden deze voordelen niet
als vanzelfsprekend herkend en erkend.
Sterker nog, we moeten zelfs afrekenen
met hardnekkige vooroordelen en
worden door Randstedelingen niet
zelden in plannen gewoon ‘vergeten’.
Juist daarom is het van belang

om als regio gezamenlijk op te
trekken. Momenteel wordt gewerkt
aan het samenvoegen van de diverse
grondbedrijven in Greenport Venlo tot
één krachtige partij, die er in moet
slagen om nieuwe bedrijvigheid en
extra werkgelegenheid naar onze
regio te halen. Wij vinden dit een
goede ontwikkeling, maar volgen die
wel heel kritisch. Belangrijk is dat er
een slagvaardige, resultaatgerichte
organisatie wordt gevormd. Geen

mooie verhalen, maar daden. Geen
bestuurlijke wirwar, maar transparantie.
En wat we als CDA vooral van belang
vinden, is het eigen DNA. Wij zijn
een regio van hard werken en ‘beide
benen op de grond’. Als we dat met
elkaar weten uit te dragen, dan zal
samenwerken gaan lonen. En rekenen
we af met die vooroordelen. Vanuit
kracht.
Henk Weijs,
CDA Horst aan de Maas

Samenwerken waar het kan
Op vrijdag 3 juli was er een raadsexcursie over de herijking van de
accommodaties in Horst aan de Maas.
Raad en commissie bezochten
drie accommodaties: de voetbalclub
van America, de nieuwe basisschool
De Twister in de Norbertuskerk in
Horst terwijl in Tienray de plannen
voor een cultureel centrum werden
besproken. In America was ook
RKSV Meterik aanwezig en werd
er gesproken over de fusieplannen

van de voetbalclubs en het hierbij
betrekken van de tennisclub. Wij zien
dit als een goed initiatief passend bij
de veranderingen in de gemeente.
De gemeente vergrijst en het is niet
altijd meer mogelijk voldoende teams
bijeen te krijgen. We hebben steeds
vaker te maken met verouderde
gebouwen die de verenigingen graag

op willen knappen. Dit is echter niet
altijd mogelijk. We zullen meer samen
moeten gaan doen en initiatieven zoals
we die in het verleden hebben gezien
(bijvoorbeeld Sporting ST) passen dan
ook goed in het nieuwe beleid van de
gemeente. We zullen samen moeten
gaan werken waar het kan, omdat
dat voor iedereen beter is. Verrassend
vinden we dat onze inwoners al een
stap verder zijn dan de politiek. Waar
wij nog vaak krampachtig vasthouden

aan het zo veel mogelijk open houden
van accommodaties in elke kern ten
behoeve van de leefbaarheid, zijn
verenigingen en inwoners al op weg
om de leefbaarheid anders gestalte te
geven. Chapeau.
Iedere eerste zaterdag van
de maand zijn wij er voor u in de
bibliotheek in Horst, van 11.00 tot
12.00 uur.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Financiën Horst aan de Maas op orde?
In diverse media kan men lezen dat gemeente Horst vindt dat zij het in
2016 financieel goed zal doen, 30.000 euro overhoudt en dat de lastendruk
voor burgers niet stijgt. Ook 2019 laat een positief beeld zien. Men
suggereert: de financiën zijn goed op orde. De SP heeft het college
gevraagd hier het volledige verhaal te vertellen. Dit wil zij niet, en daarom
doen wij het maar.
Ja, Horst behaalt een positief
saldo over 2016, maar pas nadat in
2015 en 2016 elk jaar 1,6 miljoen
euro uit de reserves zijn gehaald,
van het spaarbankboekje dus.

Dit heeft men al eerder gedaan en zal
tot 2019 blijven gebeuren. Ook de SP
vindt dat het spaarbankboekje er is
voor tegenslagen, maar vertel het de
burger dan gewoon.

En wat voor risico’s loopt Horst
de komende jaren? Ook daar hoor
je dit college niet over. Daarom een
korte opsomming: tegenvallende
grondverkopen voor woningbouw
en bij het Floriadeterrein, opstarten
Greenpark, Villa Flora, het Gasthoêsproject, mogelijk een nieuw zwembad,
een Sportzone die Horst op de kaart
moet zetten en ga zo maar door.
De SP vindt ook dat je niet stil
moet zitten, en zaken moet oppakken,

maar dan rekening houdend met de
financiën van de gemeente en die
is nu niet goed. Vertel daarom het
complete verhaal en niet alleen dat
deel dat je goed uitkomt.
De komende tijd zal het wat
rustiger worden aan het politieke
front, tijd om bij te tanken voor
eenieder.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas
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Commissie
bezwaren en klachten

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 21 juli 2015
bij elkaar voor 1 hoorzitting.
18.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht
tegen het besluit van de burgemeester van 4
juni 2015 tot tijdelijke sluiting ingevolge artikel
13b, eerste lid, van de Opiumwet van een bedrijfspand in Grubbenvorst.
De commissie brengt advies uit over te nemen

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen
vinden plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
A. Schatorje-Linders, tel. (077) 477 97 77.

Facebookactie Glas in ‘t bakkie
Het scheiden van glas is voortaan nog eenvoudiger: glazen verpakkingen mogen met restjes
en met dop of deksel in de glasbak. Vertel, wat voor glasscheider ben jij? Spaar jij je glas op,
maak je het schoon en/of laat je de deksel erop?

Overlast door bladluis

Momenteel is er sprake van een bladluizen explosie. Dit komt door het verlate voorjaar en de
huidige gunstige weersomstandigheden.
De bladluis zelf veroorzaakt geen echte
problemen (behoudens de vliegende jonge
exemplaren). De bladluis geeft een vloeistof
af (honingdauw) met een hoog suikergehalte
en dus zeer plakkerig. Met name de vloeistof
levert de overlast op voor burgers. Alles wat om
en nabij een boom met bladluizen staat wordt
vies en plakkerig. Als men de honingdauw niet
verwijderd wordt het na verloop van tijd zwart
(schimmels). Honingdauw is aantrekkelijk voor

andere insecten zoals mieren, bijen en wespen.
Helaas kunnen we de bladluis niet in onze hele
gemeente (biologisch) bestrijden. We bestrijden
alleen op plekken met een prominente openbare functie. (circa 5-10 locaties).
Een fikse regenbui is het meest effectieve
middel tegen bladluizen. Een mogelijke oplossing voor particulieren is de boom die overlast
veroorzaakt flink af te spuiten met water.

Kent u ook iemand die een
onderscheiding verdient?

Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding op

www.horstaandemaas.nl

Doe mee aan de Facebookactie Glas in ’t bakkie en maak kans op een tas vol lekkers! Kijk
op www.horstaandemaas.nl of onze facebookpagina voor meer informatie.

Post jouw bericht en/of selfie op onze facebookpagina en win! De wedstrijd duurt tot en met
7 augustus.

Afgelopen zaterdag
bracht burgemeester
Kees van Rooij
een bezoek aan
Grubbenvorst om het
echtpaar Van HorssenBackus te feliciteren
met hun 60-jarig
huwelijksjubileum.
Namens de gemeente
overhandigde hij
een boeket bloemen
en het gebruikelijk
herinneringsbord.

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.
Broekhuizen
Roamweg 2
Grubbenvorst
Horsterweg 66
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Horst
Doevenbosweg 4
Bremweg 6
Witveldweg 100
Jan van Eechoudstraat 27
Lottum
Wielder 6
De Papeling 9

Sevenum
Steinhagenstraat 32
Venloseweg 38
Tienray
Spoorstraat 61
Horst aan de Maas
Klaver 6a

Meterik
Voorrangskruispunt Oude Peeldijk

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

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

op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft
gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 12.30 tot 16.00 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan van
8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald worden.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Batdetectors

Vleermuizenavond
In en rondom het Zoemhukske in Horst wordt op donderdagavond
23 juli een vleermuizenavond georganiseerd. Grietje Hovens van het
ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Faunaconsult in Belfeld komt
langs om bezoekers het een en ander bij te leren over deze dieren.

Beweegdiploma voor kleuters
Gym- en turnvereniging Hosema heeft zaterdag 11 juli in sporthal De Kruisweide in Sevenum de eerste
beweegdiploma’s van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) aan haar kleuters uitgereikt.
Broers, zussen, ouders, ooms, tantes en opa’s en oma’s kwamen kijken of de kleuters hun motorische
vaardigheden beheersten. Aansluitend vonden de clubkampioenschappen van de turnsters plaats.

Dominique Janssen naar Arsenal
Voetbalster Dominique Janssen uit Horst maakt een transfer naar de Engelse club Arsenal. “Trots dat ik nu
eindelijk mag vermelden dat ik voor Arsenal Ladies ga spelen”, meldde Janssen via Twitter aan haar fans.

Aan het begin van de avond zal
Grietje een lezing geven waarin ze
allerlei informatieve vragen over de
vleermuis de revue laat passeren.
Daarna, wanneer het donker wordt,
gaat Grietje met de bezoekers buiten

op zoek naar vleermuizen met behulp
van speciaal hiervoor bestemde bat
detectors. De avond begint om 21.00
uur en het kan laat worden. Voor
meer informatie, neem contact op
met Henny Grouls 077 398 29 71.

Goed doel

Gewoën Grubbevors
krijgt donatie
Gewoën Grubbevors, een stichting die zich inzet voor de leefbaarheid
van Grubbenvorst, heeft van het Jan Linders Fonds een bedrag van
1.941 euro ontvangen. Dit heeft supermarktmanager David Hovestad
vrijdag 10 juli bekendgemaakt.

Dominique Janssen, tot en
met de B1 uit de jeugdopleiding
van Wittenhorst, speelde eerder
voor SGS Essen in de Bundesliga,
deed mee aan het Europees

Kampioenschap met het Nederlands
Dameselftal onder 19 jaar en
debuteerde recent op het WK in
Canada. Nu is de speelster klaar
om naar Engeland te verhuizen.

Komend weekend spelen de dames
van Arsenal tegen Liverpool, maar
het is nog niet bekend of Dominique
al zo snel kan aanhaken bij de
selectie.

Poels Meubelen Jeu de Boules
toernooi weer van start
Het jaarlijks terugkerende Poels Meubelen Jeu de Boules Regiotoernooi staat weer voor de deur. Dit jaar vinden
de voorrondes van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli plaats.
Het toernooi wordt georganiseerd
door Jeu de Boules Club Horst.
De finale, waaraan 32 personen
deelnemen, wordt gehouden op
zondag 2 augustus.

Iedere deelnemer kan zich
individueel opgeven. Er worden vier
wedstrijden van twee tegen twee
personen gespeeld. Deelname is
uitsluitend voor amateurspelers.

Het toernooi vindt plaats op de jeu
de boulesbaan bij het Kasteelpark
in Horst.
Aanmelden kan via t.rambags@
hotmail.com of 077 398 25 66.

Boomkwekerij Plantaz is uitgegroeid tot leverancier van een breed
assortiment solitairplanten in containers en volle grond.
Wij zijn op zoek naar een

Meewerkend voorman m/v
die passie heeft voor het boomkwekerijproduct. Gedreven is, leergierig, fysiek sterk en bereidt de
handen uit de mouwen te steken. Streeft ernaar dat de klant een mooi en gezond product krijgt.
Naast Nederlands ook Duits en of Engels spreekt (Pools is een pré)
Je hoofdtaken zijn:
• De productie
• Gewasverzorging
• Orderverwerking
• Onderhoud gereedschap en machines
• Kleine groep uitzendkrachten aansturen

Iedere Jan Linders-supermarkt,
het servicekantoor en het
distributiecentrum kiezen elk jaar
een lokaal goed doel. Dit gebeurt
vanuit het Jan Linders Fonds, dat in
het kader van het 50-jarig bestaan
van de supermarktketen in 2013
werd opgericht. Het Jan Linders Fonds
steunt dit jaar 58 lokale doelen,

waarvan stichting Gewoën Grubbevors
er een is.
De klanten van Jan Linders kon
den sparen voor zachte groente- en
fruitknuffels. Een groot deel van de
donatie bestaat uit de opbrengst van
deze spaaractie. Gewoën Grubbevors
dankt de donatie vooral aan de actie
‘Zin in Gezond’.

Deze competenties bezit je:
• Communicatief sterk
• Niet traditioneel denken
• Klantgericht, teamspeler
• Eindverantwoordelijkheid nemen
• Stressbestendig, standvastig
• Geen 8 tot 5 mentaliteit

We zoeken iemand met een MBO-groen opleiding. Je hebt ervaring op een kwekerij en/of in de
tuinbouw in de (pot) plantenteelt. Je hebt aansturende capaciteiten, je bent flexibil qua inzet.
Daarnaast ben je een echte aanpakker en kun je goed zelfstandig werken.
Beloning is volgens de cao Open teelten Boomkwekerij.
Is dit jouw toekomstige baan?
Reageer voor 27 juli 2015. Stuur je brief naar Firmus Personeelsdiensten,
Deputé Petersstraat 27, 5808 BB Oirlo of via de mail naar info@firmus-personeelsdiensten.nl
Bij vragen kun je bellen naar Joyce Marks, 06-17672763
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Wittenhorst tevreden
over wedstrijd VVV-Venlo
door Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste team van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst speelde voor de tweede maal op het sportpark in Hegelsom tegen een BVO (betaald voetbalorganisatie, red). Zaterdag 11 juli was VVV Venlo, na KRC Genk,
de tegenstander.

Horstenaar Neder
lands kampioen
modelstockcars
Door: SRP De Peeldrivers
Dennis van Asten uit Horst heeft op zondag 5 juli de titel binnen
gehaald op het Nederlands kampioenschap voor modelstockcars. In het
grote deelnemersveld met onder andere zeven Engelse rijders was hij al
zijn concurrenten te snel af.
In de voorrondes wist Dennis
zich als eerste te kwalificeren voor
de kwartfinales. In de kwartfinale
kwam hij een beetje in de proble
men toen de kap van zijn op afstand
bestuurbare stockcar achter losschoot.
Hierdoor moest hij wat rustiger rijden,
maar ondanks dit wist hij zich toch als
derde te kwalificeren voor de halve
finales. In de halve finale eindigde hij
op de tweede plek, waarmee hij een
finaleplek veiligstelde.
In de finale was het zaak om
vanaf de tweede startplek direct
druk te zetten op koploper Michael
Rutten. Dit was ook wat Dennis deed
en hierdoor wist hij al na één minuut

Vorige week werd tegen het
Belgische KRC Genk, dat in Horst een
trainingskamp afwerkte, het spits
afgebeten en kon de eindstand op 0-5
afgesloten worden. In deze wedstrijd
werd er ruim baan gegeven aan diverse
jeugdspelers die doorgebroken zijn tot
de A-selectie. Prettig om te zien hoe
deze spelers de kans willen grijpen om
zich te meten in dit sterke veld. Een
goed teken dus dat Wittenhorst ook
de jeugd een kans geeft. Ook tegen
VVV Venlo kon Wittenhorst weer niet
met het sterkste team aan de wedstrijd
beginnen. Blessures en vakantie waren
hier debet aan.
De wedstrijd kende bijna een
sensatie. In de eerste de beste
minuut hadden de oranjemannen op

voorsprong kunnen komen. Op het
beslissende moment werd de benarde
situatie gered. De Venlonaren waren
uiteraard het meest aan de bal, maar
uitgespeelde kansen kregen ze bijna
niet. Pas in de 25e minuut was standin doelman Gijs Gooren verslagen.
De geheel vrijstaande Vito van Crooij
kon beheerst binnenschieten, 0-1. Deze
stand bleef tot aan de rust gehand
haafd. Een moment dat de aandacht
vroeg was een forse overtreding van
VVV-speler Gianluca Nijholt. Hij werd
door scheidsrechter Verbakel direct van
het veld gezonden.
Na de pauze probeerden de geel
zwarten door te drukken, maar de ach
terhoede van Wittenhorst stond steeds
op de goede plek. Na een niet geziene

rijden de koppositie over te nemen.
Deze stond hij niet meer af en op het
eind van de race lag hij zelfs twee
rondes voor op nummer twee Michael
Rutten. Zo mag Dennis van Asten zich
Nederlands kampioen voor model
stockcars noemen.
Bij de junioren was er even
eens succes uit Horst aan de Maas.
Sven Versteegen uit Melderslo, net
als Dennis van Asten ook rijder van
De Peeldrivers, was in de finale zijn
drie concurrenten te snel af. De twee
kampioenen worden op zondag
11 oktober gehuldigd tijdens de
clubrace op Model Raceway Venray in
Ysselsteyn.

buitenspelsituatie kreeg VVV Venlo
nog de hulp door een te vlug gegeven
strafschop. Wederom schoot Vito van
Crooij raak, 0-2. Deze speler zorgde er
middels een hattrick voor dat de tus
senstand op 0-3 werd gebracht. Hij was
een van de weinige spelers die opviel.
Ook viel op dat de Venlonaren een erg
matige pot speelden. Er zal door trainer
Maurice Steijn nog veel arbeid te ver
richten zijn.
Nadat doelman Willem Derks zijn
speelminuten mocht maken kon
Leandro Resida in de 89e minuut de
eindstand op 0-4 bepalen. De spelers
van Wittenhorst kunnen nu op vakantie
en over enkele weken begint voor
hen ook de echte voorbereiding op
de competitie.

Tweede editie
Horster avondloop
Er wordt een tweede editie van de avondloop Rundje um ut Hundje in Horst
georganiseerd. Deze vindt plaats op zaterdag 23 april volgend jaar.
De loop zal net als dit jaar de
afsluiting vormen van de sportweek
Sport aan de Maas. De organisatie
heeft dit in overleg met de gemeente,
het centrummanagement en de

Voetbal- en korfbaldagen
bij SV Lottum
Op het sportpark van SV Lottum worden van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juli voor de tiende maal
de JAKO-voetbaldagen georganiseerd. Meer dan 220 deelnemende jeugdvoetballers zullen zich dan inspan
nen op de Lottumse voetbalvelden. Hierna volgen, van dinsdag 28 tot en met donderdag 30 juli, de JAKOkorfbaldagen. Hieraan doen 120 jonge korfbalsters mee.

Horster horeca besloten.
De eerste editie, die dit jaar op
zaterdag 28 april gehouden werd,
telde 800 deelnemers. Zij liepen in
uiteenlopende categorieën mee.

50% KORTING

*

SPECIALE AANBIEDINGEN
MET KORTINGEN TOT WEL
*tenzij anders aangegeven

70%

Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl
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Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site www.hulpaanhuislimburg.nl
of bel 077 467 01 00
Man zoekt vrouw
Hallo, ik ben Jan 51 jaar en ik zoek een
gezellige vriendin, hobby’s wandelen
met de hond, fietsen, terrasje pakken,
koken, vakantie enz.
Oudere kinderen geen bezwaar. app
of bel 06 25 38 92 26 groetjes Jan
Te koop oude koperen pomp
op eikenplank met toeb. voor fontein
waaronder electrische pomp
telf 06 12 91 79 86
Kamer inrichten
Student op Kamers, Volop meubelen
en spullen voor het inrichten van uw
kamer of woning. Heel veel voor
weinig. Bezorgen voor klein prijsje.
Twedde Kans kringloop Meterik
Speulhofsbaan 7a 06 21 23 88 89
Xtra4people is gewoon open deze
zomer! Voor helderheid, eigen kracht,
energie en voor groot en klein.
Ook voor hoog gevoeligheid.
Info: www.xtra4people.nl of
06 51 78 70 32 Maryse Rijnbende
Kweekpotten tuinbouwmaterialen
Te koop voor kwekerij tuinderij partijen:
bloempotten, kweekpotten, teeltpotten,
kuipen, plantcontainers, trays, stektrays.
Gebruikt, nagekeken en gesorteerd.
Bezoek na tel. afspraak 06 20 53 03 90
Veenweg America
Rijbewijskeuringen Senioren
Wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg
40, Wanssum 0478 53 17 48.
a.s. Vrijdag en Zaterdag
Garageverkoop van 9.00 tot 16.00 u.
St. jansstraat 37 te Meterik.
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Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Smartphone- en tabletreparatie
bij Telefoonmaken.nl, Venloseweg 2,
Horst. Tel. 077-3987855. Meer info:
www.telefoonmaken.nl

Cambrinus feestlocatie
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09 / 06 13 62 39 59
of cambrinushorst@home.nl
Kunst op vakantie Zondag 19 juli 2015.
Herberg de Lindehoeve, Horsterweg
51, Grubbenvorst. OPEN DAG! Terras en
keuken open 11.00-17.00 uur Leuke
activiteiten voor de kinderen.
Zorgboerderij d’n Bongerd in
Sevenum is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Heeft U interesse?
Bel Irma dan op 077 850 18 31
Geboortebord gejat
Wil degene die zo leuk is geweest om
het geboortebord van onze dochter
Wiep van ons dakterras in het Centrum
van Horst te jatten ook zo sportief zijn
om dit terug te brengen.
Dit keer via de voordeur aub.

Productie
medewerksters

opkweekbedrijf
groenten en bloemen planten
seizoensgebonden
gemiddeld 30 uur per week
over het gehele jaar.

Plantenkwekerij
Rob van Vegchel
America

r@plantenkwekerijvanvegchel.nl

KERSENTUIN
JENNISKENS

Crommentuynstraat 50, Meterik
HET IS NOG STEEDS KERSENTIJD!

HEERLIJKE
ZOETE KERSEN
TE KOOP IN ONZE
KERSENAUTOMAAT!
Bestellingen mogelijk via
077 - 398 43 08 of 06 - 20 59 89 78

Leerlingen van zeven basisscho
len uit de regio hebben de afgelo
pen weken hard gewerkt aan het
maken van gedichten met als thema
bijen. Deze wedstrijd werd georgani
seerd in het kader van het 100-jarig

bestaan van Imkervereniging Horst en
omstreken. Vrijdag 10 juli mochten
zes genomineerden hun gedichten
voordragen in de bibliotheek van Horst.
Uiteindelijk mocht Jan Schrage, voorzit
ter van de imkervereniging, de prijs

van het winnende gedicht uitreiken aan
Nele van den Hombergh. Haar gedicht
werd door de jury als beste bevonden.
De gedichten van de zes leerlingen zijn
nog tot eind juli te zien in de bibliothe
ken van Horst en Venray.

Galafeest voor jeugd
bij OJC Phoenix Hegelsom

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Gezocht

Nele van den Hombergh uit groep 5/6 van basisschool De Kroevert in Kronenberg heeft de regionale gedichtenwedstrijd rondom bijen gewonnen. De wedstrijd werd georganiseerd door BiblioNu en Imkervereniging Horst.
De jury noemde haar gedicht ‘mooi van vorm en inhoud’.

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

Huur woning Horst Gezocht op korte
termijn woonruimte in omgeving Horst.
06 52 37 22 84.

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

Nele van den Hombergh
wint gedichtenwedstrijd

Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

Alles voor uw dak
• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen

OJC Phoenix in Hegelsom organiseert op zaterdag 18 juli het Shift Four # Gala. Het feest staat in het teken van
een knallende afsluiting van het schooljaar.
De deuren van de soos op de
Pastoor Debijestraat 6a zijn vanaf

19.00 uur geopend en de minimum
leeftijd is 13 jaar. Dresscode voor de

avond is een gala-outfit en de plaatjes
worden gedraaid door dj Ruud.

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

Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
ans-carlossijbers@home.nl

www.siepdak.nl

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

Elfde editie Melderse Examenfuif
De elfde editie van de Melderse Examenfuif vond vrijdagavond 10 juli plaats. Honderden jongeren uit
Horst aan de Maas kwamen op het feest af. Op het programma stonden optredens van de band 30past7 en
dj STYN.

jongeren 15

16
07

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

Stijn Dinnissen
14 jaar
Melderslo
Dendron College

Welk nummer heb je grijs
gedraaid?
Het nummer Forbidden Voices van
Martin Garrix heb ik vaak gedraaid.
Ik vind het een heel leuk liedje en
Martin Garrix is mijn favoriete dj.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dan zou ik naar Italië gaan. Ik ben er al
een keer eerder op vakantie geweest
en toen was er een heel mooi uitzicht.
Het lijkt me leuk om dat nog eens mee
te maken.

In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik denk dat ik terug wil gaan naar de
tijd van dinosaurussen. Ik zou graag
willen zien hoe ze leefden en willen
weten hoe ze uitgestorven zijn.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou wel een keer met een vliegtuig
een reis willen maken. Dat heb ik ooit
eerder gedaan met familie en dat vond
ik toen heel leuk. Er was toen een erg
mooi uitzicht. Het liefst zou ik dan naar
Amerika gaan en veel beroemde grote
steden bezoeken, zoals New York.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

aan
Stijn Dinnissen

Het lijkt me wel cool om een keer te
skydiven boven Dubai. Het zicht wat je
daarboven hebt lijkt me heel vet, want
Dubai heeft veel eilanden en hoge
gebouwen.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag willen leren hoe je gemak
kelijk geld verdient. Het lijkt me wel
leuk om rijk te zijn, haha.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan willen ontmoeten?
Elvis Presley zou ik graag willen ont
moeten. Hij was een echte muziek
legende tussen de jaren 50 en 70.
Ik hoorde een keer een nummer van
hem op de radio en toen ben ik zijn

Superdeals:

Hertog ijs of
Ola Viennetta

Lipton Ice Tea

2,02 – 6,58 1,01 – 3,29

2,29 – 9,38

Alle soorten, 2 verpakkingen à 125-900 ml

n
en, glasservice, horramen en -deure

Ook voor zonwering

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

info@stichtingbbl.nl
of 077-3559090

Alle soorten, 2 pakken of flessen à 1 of 1,5 liter
1,13 – 4,69

1 + 1 gratis 1 + 1 gratis
Geldig van wo 15 t/m di 21 juli 2015.

Hele zomer tijd voor BBQ; 3 bakjes 6,00

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Boekenmarkt

Broekhuizen

Mooi ruim halfvrijstaand
woonhuis met 2 garages en
ruime carport/overdekt terras,
binnenplaats verhard, leefbaar
woonhuis met 3 slaapkamers.
Perceel 270 m2
Vraagprijs € 195.000 k.k.

muziek vaker gaan luisteren. Het is wel
grappige muziek vind ik.
Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger speelde ik graag verstoppertje
met mijn broer en met mijn zusjes,
want ik had vaak een goede
verstopplek.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Dan zou ik denk ik een luipaard willen
zijn, want die kunnen heel snel rennen.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Later wil ik een aannemer worden,
want die verdienen best wel veel geld.
Zelf wil ik dan ook in een groot huis
wonen. Verder weet ik nog niet wat
ik later wil.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Tijdens een vakantie in Parijs denk ik,
onderaan de Eiffeltoren. Dat is wel een
romantische plek.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik wil eigenlijk geen tatoeage. Maar als
het moet, dan zou ik een kleine ster op
mijn hand laten zetten. Die heeft dan
verder geen betekenis.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik denk dat ik wel zou willen vliegen,
want dan kan ik overal heen gaan waar
ik maar wil. Dan zou ik mijn reis naar
Amerika maken.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Aan eten en drinken denk ik. Het is
mijn laatste geld, dus moet ik er toch
nog van kunnen leven.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Vandaag lekker werken. Ik pluk
tomaten in de kas bij Westburg,
in Grubbenvorst. Het bevalt me wel
om daar te werken. Het is lekker geld
verdienen.

op zaterdag 18 juli 2015

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

van 10.00 tot 16.00 uur, Venrayseweg 38a, 5961 AH Horst

De opbrengsten komen geheel ten goede
aan de bewoners van Hof te Berkel
Vrienden van Hof te Berkel (voorheen Vrienden van Elzenhorst)

Continu
Vanaf januari 2016 start
basisschool De Twister in Horst
met een continurooster,
waarbij de leerlingen en
leerkrachten samen pauzeren
op school. 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.
Wat? Tradities zijn er om te
behouden, niet om weg te
gooien.
Bij ons in het dorp werd deze
‘traditie’ zeer gewaardeerd. Het
was een feestje als de klok
12.00 uur sloeg. We renden met
z’n allen de trappen af, naar de
fietsenstalling en hup op onze
fietsjes raceten we naar huis.
Want ja, er mocht geen tijd
verloren gaan, je kon namelijk
zoveel ‘nuttigs’ doen in die
90 minuten. Niet dat we dat
deden. Of ja, ik in ieder geval
niet. Ik ging vaak op de bank
zitten, wat op m’n gitaartje
jengelen, of gewoon lui zijn.
Mijn vader maakte dan vaak wat
te eten en dat smulden we dan
samen op. Wat een leventje
hadden we toen toch…
Daarom vind ik het ook zo
jammer dat op De Twister het
continurooster wordt ingevoerd.
Wat is er nu een betere afleiding
dan lekker thuis te kunnen zijn,
je hoofd leeg kunnen maken, en
vervolgens veel te laat weer op
je fietsje stappen om met een
hoge snelheid door de straten te
sjezen? Ik snap natuurlijk dat het
continurooster voor meer
continuïteit zou moeten zorgen.
Maar ik vind dat het naar huis
gaan tijdens pauzes gewoon bij
het kind zijn hoort. Je verandert
de basisschoolsituatie nu in een
middelbareschoolsituatie,
waardoor een kind continu als
een volwassene wordt
behandeld.
Misschien is het een goed
idee om een actiecomité op te
richten met als slogan: ‘De
basisschoel-traditie mot blieve!”
Liefs,
Anne
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GEPLUKT Xavier van Dijk

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 rustig en introvert, maar met muziek kan hij zich helemaal laten gaan. Hij geniet iedere dag van zijn werk
als archeoloog en vindt het leuk om af en toe met zijn vrienden op stap te gaan. Zijn vrouw en kinderen staan met
stip op nummer één. Deze week wordt Xavier van Dijk (42) uit Horst geplukt.

De in Lottum opgegroeide Xavier
van Dijk woont samen met zijn vrouw
Wendy (39) en kinderen Marieke (5),
Anne (3) en Luuk (1) al een aantal
jaar in Horst. Zijn woonplaats heeft
volgens hem alles wat hij nodig heeft.
“Ik woon hier dicht bij het centrum en
de kinderen kunnen hier opgroeien
met een groene tuin en wat klein vee.
Dan hoeven ze later ook niet bang te
zijn voor grotere dieren”, begint hij zijn
verhaal.
Xavier is vier dagen in de week
aan het werk als archeoloog. Één dag
in de week maakt hij gebruik van
vaderschapsverlof en brengt hij extra
tijd door met zijn kinderen. Hij vindt het
werk als archeoloog zo leuk, dat het
ook zijn hobby is geworden. Naast zijn
gezin, wordt zijn tijd tegenwoordig ook
gedeeltelijk opgeslokt door vrijwil
ligerswerk bij Museum de Kantfabriek,
Kasteel ter Horst en LGOG Kring Ter
Horst.
Zijn interesse voor de archeologie is
begonnen in Lottum. “M’n vader vond
een pijlpunt tijdens het grasmaaien.
Ik was pas zes of zeven jaar, maar
wilde alles van die pijlpunt weten.
Waar die vandaan kwam en van welk
materiaal die pijlpunt gemaakt was.
Ik zocht het op, maar heb er verder niet
echt meer wat mee gedaan. Totdat ik
een opleiding moest kiezen. Ik koos
ervoor om meer te leren over de
prehistorie.”
Xavier ging studeren in Leiden
om vervolgens archeoloog te wor
den. Tijdens zijn studie deed hij veel
veldwerk en schreef hij verhalen.
Na een jaar reizen kwam hij weer terug
naar zijn geboortestreek en ging hij
uiteindelijk in Horst wonen. Xavier viel
met zijn neus in de boter en kreeg snel
een baan als archeoloog bij gemeente
Venlo. Inmiddels werkt hij al z eventien
jaar bij RAAP, een archeologisch
adviesbureau.

Het mooiste project van Xavier
tot nu toe is voor hem het onderzoek
tien jaar geleden op het voormalige
Floriadeterrein. “Als archeoloog rijd ik
nergens meer blanco door een land
schap. Overal zie ik stukjes geschiede
nis, maar het stukje Floriadeterrein,
daar heb ik echt een band mee. Daar
vond ik de schuilkelder, waarin mijn
moeder en oma hebben gezeten
tijdens de oorlog. Ik mailde de familie
en kwam zo meer van mijn eigen
geschiedenis te weten. Dat is gewoon
prachtig om te ontdekken.”
Xavier heeft een grote interesse
voor de archeologie, maar niets is zo
belangrijk voor hem als zijn gezin. “Als
ik met m’n kinderen ben, probeer ik
niet met m’n werk bezig te zijn. Ik loop
met heel veel verhalen rond. Af en toe
deel ik ze met m’n gezin, maar alleen
als zij er om vragen. Laatst wilde m’n
dochter alles weten van Michiel de
Ruyter. Ik zocht op waar hij begraven
lag en ging samen met Marieke naar
zijn graf in Amsterdam. Dat zie ik dan
gelijk als een leuk gezinsuitstapje”, ver
telt hij verder. De archeoloog houdt van
reizen en probeerde voor zijn huwelijk
al veel van de wereld te zien. “Ik ben
na mijn studie naar Australië gegaan
en ben gek op Scandinavië. De farmers
waarvoor ik heb gewerkt in Australië
heb ik een aantal jaren geleden tijdens
mijn huwelijksreis met Wendy nog eens
opgezocht. Als ik iets tijdens mijn jeugd
wel geleerd heb, is het dat je veel
moet ondernemen. Daar word je een
vrijer mens van”, vertelt hij.
Xavier is al een tijdje niet meer op
reis geweest, maar kan nu al uitkijken
naar de vakantie samen met z’n vrouw
en kinderen. De familieman: “Dit jaar
gaan we voor het eerst weer weg.
Naar een eilandje tussen Denemarken
en Zweden. Een vriend heeft ons
uitgenodigd. We gaan gewoon gezellig
met z’n allen.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Kermis in
Melderslo

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

De kermis in Melderslo vindt dit jaar plaats van zaterdag 25 tot en met
dinsdag 28 juli. De opening is op zaterdagmiddag met een kermis-mis.

Kermis in Broekhuizenvorst

Deze Heilige mis wordt niet in de
kerk gehouden, maar op de vloer van
de botsauto’s. Op zondagmiddag 26
juli zijn er een kermisbraderie en een
kinderrommelmarkt. Deze staan van
14.00 tot 18.00 uur in de St. Odastraat.
Het is mogelijk een kraam te huren
voor de braderie.
Deelname aan de kinderrommel
markt is kosteloos. Alle kinderen tot en
met achttien jaar uit Horst aan de Maas
mogen hieraan meedoen. Er mag geen
snoep, eten of drank verkocht worden.
Deelnemers mogen ook geen spullen
vanuit een auto of aanhangwagen

verkopen. Opgeven kan tot maandag
20 juli bij Ferry Verberne 077-400 15 00
of vercox@hotmail.com
Op maandag 27 juli kunnen
kinderen van 17.00 tot 18.30 uur
hun kleurplaat inleveren bij een van
de attracties. Om 19.00 uur worden
de winnaars op het podium bekend
gemaakt. De kermisloterij vindt plaats
op dinsdag 28 juli om 20.00 uur.
Gedurende de kermis worden loten
uitgedeeld bij het kopen van een
attractiekaartje. De loten kunnen
dinsdag tussen 18.30 en 19.30 uur
ingeleverd worden bij de notenkraam.

Op het plein in het centrum van Broekhuizenvorst stond tot en met dinsdag 14 juli de kermis.
De inwoners van het dorp konden onder meer een ritje maken in de botsauto’s of met behulp van touwen in
een boom klimmen. Vorig jaar werd de kermis in Broekhuizenvorst, na enkele jaren afwezigheid, nieuw
leven in geblazen.

Winnaars kermis America
bekend
In America zijn de prijzen van de kermiskleurplatenwedstrijd en de kermisloterij uitgereikt. De loterij werd
voor de zesde keer en de kleurplatenwedstrijd voor de twaalfde keer georganiseerd. De winnaars gingen
gezamenlijk op de foto.

SCHADE
HERSTEL
al 50 jaar re
a
uw betrouwbt
specialis

Handelstraat 9 Horst 077 - 397 86 00

www.munckhofservicecenter.nl
Plantenkwekerij Nico van Vegchel gevestigd te Horst is een
kwekerij waar voornamelijk pot-en perkplanten wordt geteeld.
Vanwege een reorganisatie zijn we op zoek naar een fulltime:

Bedrijfs/teeltmedewerker
i.c.m. vrachtwagenchauffeur m/v

Wij bieden:
• een afwisselende functie binnen
de kwekerij
• transportritten binnen de regio
• prettige werksfeer
• uitstekende doorgroeimogelijkheden
• arbeidsvoorwaarden conform
CAO tuinbouw

Wij vragen:
• minimaal MBO-niveau
• in bezit van rijbewijs C E
• code 95
• technisch inzicht
• ervaring in de glastuinbouw

Uw schriftelijke reactie voorzien van CV richten aan:

Plantenkwekerij van Vegchel

tnv Nico van Vegchel, Molengatweg 2d, 5961 PA Horst
E-mail: n@plantenkwekerijvanvegchel.nl

De zes prijswinnaars van de kleurwedstrijd
De kermis in America wordt ieder
jaar afgesloten met de prijsuitreikin
gen. Bij besteding bij het kopen van
een kaartje bij de kermisexploitanten
ontving iedereen gratis loten voor de
loterij. Op woensdagavond 8 juli wer

den er achttien prijzen verloot onder
de aanwezigen. Kijk voor de winnende
nummers op www.americaweb.nl
De meeste kleurplaten werden dit
jaar ingeleverd bij de rups, de autos
cooters en de draaimolen. Daarvoor

kregen de tekenaars een gratis ritje in
de attractie ingeleverd en maakten ze
kans op prijzen. Uiteindelijk werden er
in zes verschillende leeftijdscategorieën
prijzen weggegeven. Voor meer infor
matie www.americaweb.nl

Liedjesavond CV D’n Dreumel
De jaarlijkse liedjesavond van CV D’n Dreumel uit Horst vindt plaats op zaterdagavond 10 oktober.
De liedjesavond wordt gehouden in ’t Gasthoês.
Tijdens de liedjesavond wordt
er gestreden om de Toën Te Baerts
Trofee. De winnaar van deze

54e liedjesavond volgt de groep Heite
Soep op. Inschrijven is mogelijk tot
en met zondag 30 augustus via

www.dreumel-horst.nl
Op deze website is tevens het
wedstrijdreglement te vinden.

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

r
Al mee ar
a
j
1
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Oldtimerfestival
za 18 en zo 19 juli vanaf 14.00 uur
Organisatie: VC De Oldtimers
Locatie: evenemententerrein
Kasteelse Bossen

Kunst op vakantie
zo 19 juli 11.00-17.00
Organisatie: Slapen in Limburg
Locatie: verschillende deelnemende locaties

Griendtsveen
Terrasavond met Math
Craenmehr

Cambrinus Zomerpodium

vr 17 juli 20.30-22.30 uur
Locatie: Herberg de Morgenstond

Bluesband MYLK

Grubbenvorst

De Noord-Limburgse bluesband MYLK staat op zondagmiddag 19 juli
op het Zomerpodium van Cambrinus in Horst. Het optreden vindt plaats op
het tuinterras van Cambrinus. Als het slecht weer is wordt naar binnen
uitgeweken.
MYLK speelt met name blues en
Southern rock. De vier muzikanten
grijpen hierin terug op de muziek
van de Amerikaanse bewaarders van
deze genres. De band wordt gevormd

door zanger Dave James Hendrikse,
gitarist Jan van Haperen, bassist
Geert Kuijpers en drummer Jan van
der Pluijm. Het concert begint om
16.00 uur.

Plein Aope Jeu de Boules
Toernooi
za 18 juli 13.00-22.00 uur
Organisatie: Pleinboulers
Grubbenvorst
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Horst

Beachparty
vr 17 juli 16.00-22.00 uur
Locatie: dagstrand

Melderslo
Veilingverkoop

zo 19 juli 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Expositie
ZakdoekKUNST
zo 19 juli t/m zo 6 september
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Afscheidsconcert
Ton Verberne
vr 17 juli 20.00 uur
Org: MV Concordia
Locatie: MFC De Meulewiek

Optreden MYLK
zo 19 juli 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Sevenum
Tuinmatinee

Zomermarkt
en livemuziek

za 18 juli 15.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

do 23 juli 12.00-20.30 uur
Locatie: centrum

Vleermuizenavond
do 23 juli 21.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Optreden
BizzyBizzy met Soraya
za 18 juli
Locatie: vakantiepark de
Schatberg

Kronenberg
Kofferbakmarkt

zo 19 juli 09.00-16.00 uur
Locatie: evenemententerrein
d’n Umswing

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

Museum de Locht

Veiling met
traditionele klok
Museum de Locht in Melderslo heeft een traditionele veilingklok in huis
die vroeger in de Veiling ZON werd gebruikt. Op zondagmiddag 19 juli
kunnen bezoekers deelnemen aan een veiling met deze authentieke klok.
De veilingklok beschikt over een
wijzer die van een hogere naar een
lagere prijs loopt. Wie het eerst op een
knop drukt betaalt de prijs op de klok.
Verder wordt er die zondag speciaal
voor de kinderen een museumspeur
tocht georganiseerd, staat er een
miniatuurkermis en zijn er oude spelen.

Muziekgroep Veur de Wind zal onder het
motto Leven in de Brouwerij een optre
den verzorgen in het Brouwhoês. Ook
staan de exposities Van CVV tot ZON:
100 jaar veiling en Klokkenexpositie met
klokken van klokkenmaker Jean Wilmar
in het museum. Het museum is geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

Veerpontconcert
Tussen de oevers van Grubbenvorst en Velden vond zaterdag 11 juli een bijzonder veerpontconcert plaats.
Het concert was een samenwerking tussen Harmonie St. Joseph en Fanfare Velden. Het concert werd gehou
den samen met het veerbedrijf van Ton Paulus dat dit jaar 100 jaar bestaat. Om beurten brachten de
muziekkorpsen een aantal werken ten gehore.

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

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

ontdek betaalbaar en energiezuinig wonen:
kom naar de infoavond op 21 juli 19.30 uur
bij De Wis te Castenray
Aan het Broek te Castenray
prijzen
vanaf
€ 154.900,-

www.depioenier.com

www.peelrand.com

bel voor meer info: 0478-568846
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Medische Religie
zorg

service 19

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

Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Horst

Griendtsveen

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

zondag

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

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
17 t/m 23 juli 2015
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

09.45

Heilige mis

19.15

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
19.15

112

De band begint om 21.00 uur met
spelen op het evenemententerrein in

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

woensdag
		

Rozenkrans

17.30

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

Melderslo
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

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

Priesternooddienst
T

Fishnet Stockings op Oldtimerfestival

09.30

Meerlo

T

Voor wie niet wilde wachten tot het carnavalsseizoen weer begint, organiseerde café De Beurs in Horst
haar eigen evenement: zomercarnaval. Op zaterdagavond 11 juli was het weer zover. Dit jaar trok zomerprins
Bart I in een carnavalsoptocht door Horst. Daarna werd er door jong en oud de hele avond op straat gefeest.

De Horster rock-’n-rollband Fishnet Stockings geeft op zaterdag 18 juli een optreden op het Oldtimerfestival
van vriendenclub De Oldtimers uit Melderslo.

Lottum

Alarmnummer

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

Zomercarnaval in Horst

077 351 88 89

de Kasteelse Bossen in Horst. Fishnet
Stockings brengt oude top 1-hits ten

gehore met een nieuw en modern
geluid.

20

cultuur

16
07

Geldig van 13 t/m 18 juli 2015

Jubilarissen Fanfare
Vriendenkring Swolgen
Tijdens het zomeravondconcert van Fanfare Vriendenkring uit Swolgen, op maandag 13 juli, werden enkele
jubilarissen geëerd.

Crist Coppens
VLEESWARENAANBIEDING

geldig t/m
zaterdag
18 juli 2015

100 gram gebraden rosbief
+ 100 gram gebraden gehakt
samen voor €3,95

KEURSLAGERKOOPJE

Malse pepersteak 3 stuks voor €6,95
De fanfare bracht tijdens het
traditionele zomeravondconcert zowel
moderne werken als klassiekers ten
gehore. Tijdens het concert wer
den Nina Stevens en Mara Geurts,

geslaagd voor het B-diploma, en
Tiemko Jenniskens, geslaagd voor
het A-diploma, in het zonnetje gezet.
Verder werden de jubilarissen Jan Arts,
Marco Rongen en Eric Ambrosius, alle

drie 25 jaar lid van de vereniging,
gefeliciteerd. Met het zomeravondcon
cert sluit de fanfare traditiegetrouw het
seizoen af en wordt de zomervakantie
ingeluid.

Liedjesavond CV D’n Tuutekop
Carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom organiseert op zaterdag 14 november haar jaarlijkse
Liedjesavond. Tijdens deze avond kunnen verschillende groepen en artiesten hun carnavalsliedjes ten gehore
brengen.
Deelname aan de Liedjesavond
kan vanaf groep 6 van de basisschool.
Dit jaar kan de jeugd ook deelnemen

aan het Tiener Vasteloavend Kónkoer en
het Kinger Vastelaovend Leedjesfestival.
De organisatie stelt diverse liedjes- en

muziekschrijvers ter beschikking om
mensen te helpen met het schrijven
van een tekst of melodie.

Sint Hubertus Hegelsom
eert jubilarissen
Muziekvereniging Sint Hubertus uit Hegelsom heeft onlangs drie jubilarissen gehuldigd. Op de jaarlijkse
barbecue ter afsluiting van het seizoen werden Jeroen Kuijpers (25 jaar lid), Geert Saris (40 jaar) en Theo Hendriks
(60 jaar) feestelijk gehuldigd.

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

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

RESERVEKOPIE OF VERVANGENDE

Jeroen Kuijpers werd toegesproken
door vicevoorzitter Christianne
Verhaeg: “Jeroen is een uitstekende
trompettist en een gedreven en
daadkrachtige voorzitter met een groot
hart voor de vereniging. Hij heeft vele
projecten aangejaagd, zoals ’Hegga
Symphonica,’ de concertreis naar
Koblenz en ’Samen Actief,’ wat tot de
commissiestructuur en een compleet

nieuw bestuur heeft geleid”.
Geert Saris werd door de voorzitter
beschreven als een virtuoze muzikant
die altijd jong is gebleven. Hij is
qua muziek zeer actief geweest in
meerdere orkesten en blaaskapellen
binnen en buiten de vereniging.
Ook werd hij omschreven als heel
sociaal en met zijn humor onmisbaar
in de derde helft.

De huldiging van erelid Theo
Hendriks was volgens voorzitter Jeroen
Kuijpers een uniek moment. Kuijpers:
“Ik ben zeer vereerd om iemand te
mogen toespreken die al sinds de
oprichting van de vereniging in 1955
lid is van de club.” Tegenwoordig
is Hendriks geen actief muzikant
meer, maar nog wel erelid van de
muziekvereniging.

AUTOSLEUTELS
Bent u op zoek naar een extra sleutel van uw auto?
Werkt het klapmechaniek niet meer naar behoren?
Wij kopiëren autosleutels van bijna alle automerken.
Maak eenvoudig een (reserve)sleutel bij. U kunt bij ons
terecht voor autosleutels en behuizingen, klapsleutels en
transpondersleutels (met startonderbreking). Maar ook
voor het vervangen van de batterijen.
Topkwaliteit materiaal. Snelle service!
BARTELS SLOTEN & SLEUTELSPECIALIST • Leutherweg 55, 5915 CB Venlo • 077-3511641
info@bartels-sloten.nl • www.BARTELS-SLOTEN.nl

