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Twee voetbalteams en een judoka uit Horst aan de Maas deden van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juli mee met de Special Olympics in Nijmegen en omgeving.
Maandag 4 juli werden de sporters, allemaal even trots, door wethouder Bob Vostermans gehuldigd in de raadszaal van het gemeentehuis.
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Poels Wonen & Slapen

konde van Vostermans. “Het is ontzetben ook nog een beetje emotioneel.
Bij de volgende editie laat ik al mijn
tend belangrijk dat zij zich inzetten
tegenstanders een poepje ruiken.”
voor de kinderen”, zegt de wethouder.
Wethouder Bob Vostermans over“Zonder hen was dit allemaal niet
mogelijk geweest.” Trainster van
handigde alle sporters uit Horst aan de
Maas persoonlijk een oorkonde. Na een Wittenhorst Luus Janssen: “Het bedankje
Nu ook 100% SPAARVOORDEEL
hoeft niet alleen naar ons te gaan, maar
plakje cake en een vers glaasje jus
bij Camps Optiek in Horst ook naar de ouders van de sporters.
d’orange zongen ze allemaal ‘Whe are
the champignons’ van Queen.
Zij hebben zich ook hard ingezet om dit
allemaal mogelijk te maken.”
Ook de begeleiders kregen een oor-

tane artike

Nu verkrijgbaar bij

De Special Olympics is het grootste
landelijke sportevenement voor mensen
met een verstandelijke beperking.
De sporters werden vrijdag 1 juli eerst
onthaald door de organisatie in het NEC
stadion in Nijmegen. Daar werd een
openingsceremonie gehouden waar
2.400 fanatieke sporters voor het
toernooi al een klein feestje vierden.
Zanger Frans Bauer kwam zelfs even
langs om de dames en heren te
verwelkomen. Uit Horst aan de Maas
deed het G-team van voetbalclub SVEB
Broekhuizenvorst mee. Zij werden
derde. Het G-team van RKsv Wittenhorst
eindigde op de vierde plek. Judoka
Priscilla de Roock won op de Special
Olympics een bronzen mediale. Zij won
in 2014 nog de gouden plak toen ze
ongeslagen alle wedstrijden won.
Het deed haar natuurlijk wel een beetje
zeer dat ze nu geen kampioen meer is.
“Ik wilde per se winnen, maar helaas.
Ik heb er nog steeds moeite mee en

niet toeges
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Open dag Lambertuskerk Horst
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De Lambertuskerk in Horst opende zondag 3 juli haar deuren voor
iedereen die zin had om achter de schermen te kijken bij de kerk. De hele
dag waren allerlei activiteiten te doen waaronder een veiling, bezichtigen
van beelden, schminken voor de kinderen en de kerktoren was zelfs open
voor het publiek.
De aftrap van de dag begon zoals
elke zondag met een heilige mis. In
de mis werd een nieuw beeld ten-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands

toongesteld. Deken Graaf Woutering
vertelt dat het een speciaal beeld is.
“Het is een marmeren beeld dat de
Heilige Barbara voorstelt. Dit beeld
heeft al in een andere kerk gestaan.
Helaas is deze kerk tijdens de Tweede
Wereldoorlog vernield. Alleen de muur
met de Heilige Barbara bleef staan.
Het beeld heeft heel lang op zolder
gestaan, maar is nu gerestaureerd en
dus in onze kerk geplaatst. Wij zijn er
hartstikke blij mee.”
’s Middags was er een speurtocht
door de kerk voor de kinderen. Ze konden geschminkt worden en konden
knutselen. Daarnaast was de kerktoren
een beperkte tijd open voor bezoekers.
Troubadour Math Craenmehr speelde in
de kerk een aantal nummers. Daarbij
werd er onverwachts een privéconcert
weggeven door Craenmehr en een aantal bewoners van Dichterbij. “Het was
heel zoet om te zien”, vertelt deken
Graaf Woutering. “De bewoners gingen
er helemaal in op.”
Op het einde van de open dag,

werd er een speciale veiling gehouden. Er werden 74 producten geveild
door veilingmeester en directeur van
het Limburgs Museum Jos Schatorjé.
De producten waren voornamelijk
zelf gemaakt door Horstenaren.
De opbrengst van de veiling ging naar
stichting Diaconie Nu. Zij zetten zich in

Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Lucien Janssen, Niels van Rens,
Teun Stiphout en Rosanne Vromen

Geslaagden
tweede tijdvak

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens

Het Dendron College en Citaverde College maakten vrijdag 1 juli de
geslaagden van het tweede tijdvak bekend.

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Citaverde College

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
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.kempen-media.nl

Craenmehr geveild. Het laatste item
dat geveild werd, was een speciaal
en kostbaar beeld van Jezus Christus.
Volgens de veilingmeester was alleen
het glazen omhulsel al honderd euro
waard. Uiteindelijk ging het beeld voor
meer dan de helft van dat bedrag naar
de nieuwe eigenaar.

Kaderberoepsgerichte Leerweg Landbouw
Lennart Linders Sevenum

Leerwerktraject basisberoepsgerichte Leerweg Landbouw
Wouter Strijbosch America

Dendron College
gymnasium
Sanne Driessen Horst

atheneum
Karsten Albers Melderslo, Alice Croonenbroek Sevenum, Mart van de Logt
Grubbenvorst

havo

Willibrord gymnasium Deurne

In het eerste tijdvak zijn geslaagd:
Freek van den Bergh Sevenum, Niels Buijssen Sevenum, Jim Erskine Sevenum,
Jeroen Wijnen Horst

College den Hulster
vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Bas Groothuijse Sevenum, Stan Hegger Grubbenvorst, Mike van den Munckhof
Grubbenvorst

vmbo theoretische leerweg

Aafke Boeringa Lottum, Chiel Holtermans Melderslo, Mike Kanning Horst,
Chianne Lok Horst, Janne Peelen Meerlo, Evelien Richters Sevenum, Ilona van de
Water Meerlo

Julia Meussen Grubbenvorst, Bram Verbong Grubbenvorst

vmbo theoretische leerweg

Sem Custers Swolgen, Lenara Schipper Grubbenvorst

Ryan Hazeleger Horst, Celine Swinkels Horst

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Afdeling Zorg en Welzijn
Evy Aerts Horst, Cas Coppus Horst, Kashin Hasso Horst

vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Afdeling Zorg en Welzijn
Donné Versteegen Sevenum

media

voor iedereen die het moeilijk vindt
om zijn plek te vinden in de maatschappij. Ondanks een geringe
opkomst, is er samen met de veilingmeester 300 euro opgehaald.
Er werden onder meer zelfgemaakte poppen, beelden, schilderijen
en een huiskamerconcert van Math

vmbo gemengde leerweg
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Rik Hermans Grubbenvorst, Patrick Lemmen Grubbenvorst, Jilles Nuijten
Sevenum

havo
Lou Mertens Sevenum, Ermin Muratovic Grubbenvorst, Sander Hafkamp
Grubbenvorst, Jasper van der Weegen Grubbenvorst

Tweetalig vwo

IVO Deurne Deelschool Alfrinkcollege

Thei Breukers Grubbenvorst, Pepijn Hafkamp Grubbenvorst, Karlijn van den
Hombergh Lottum, Glenn Seelen Grubbenvorst, Lisa Willems Hegelsom

gemengde leerweg

vwo

Maurice van de Mortel Griendtsveen

Ken Rutten Grubbenvorst
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Vele geheimen te vinden
in kasteel Huys ter Horst
We kennen allemaal de kasteelruïne van kasteel Huys ter Horst. Maar welke verhalen schuilen er achter dit
verlaten slot? En hoe is dit kasteel aan zijn eind gekomen? Elke eerste zondag van de maand leiden vrijwilligers van
Kasteel Huys ter Horst geïnteresseerden rond om deze vragen te beantwoorden.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

SUMMERSALE
BIJ TUINCENTRUM LEURS!
Hoge kortingen op
veel tuinmeubelen, BBQ-,
tuin- en sfeerartikelen!
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Weijs

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

www.slijterijweijs.nl

deze ruimte is gemaakt. Vrijwilligers
zijn hard bezig om een escaperoom te
bouwen. “Het doel is dus uit de gevangenis te ontsnappen”, legt Keijsers
uit. “We zijn druk bezig met de laatste
dingen. Naast de gevangenis willen we
in de kerkers een aantal martelwerktuigen nabouwen die ze in de middeleeuwen gebruikten. We hopen dat de
escaperoom te bezichtigen is in begin
september op Monumentendag.”
Normaal gesproken is de toren
van Huys ter Horst altijd open om te
bezichtigen. Maar omdat er de laatste
tijd veel vernielingen aan de nieuwbouw zijn aangebracht, gaat het slot op
slot. Het kasteel kan nu alleen worden
bezocht op de eerste zondag van de
maand of op afspraak.

Slagingspercentages
Dendron College bekend
Het Dendron College in Horst heeft op vrijdag 1 juli het slagingspercentage van haar eindexamenleerlingen
bekend gemaakt. “We hebben denderende resultaten geboekt”, meldt de middelbare school.
De uitslag van het tweede
tijdvak van de eindexamens werden
ook op1 juli bekendgemaakt en ook
de resultaten van de rekentoets die
de leerlingen moesten maken, zijn
bekend. Op het vmbo slaagden bijna
alle leerlingen, 99,2 procent.
Alleen op niveau vmbo tl slaagde

niet iedereen. Op de afdelingen havo
en vwo slaagden respectievelijk 94 en
95 procent, ongeveer vier procent
minder dan het afgelopen jaar.
Vorig jaar waren de slagingspercentages op havo ook hoger dan andere
jaren. De percentages van geslaagden
bij de rekentoets 2015 zijn 99 procent

bij vmbo, 100 procent bij havo en
98,9 procent bij vwo.
Dit jaar was er ook een aantal
cum laude vermeldingen. Het vmbo
had 19 leerlingen die cum laude
mochten vermelden op hun diploma,
havo twee maal en vwo vijf
leerlingen.

Vernielingen kasteel Horst
De ruïne van kasteel Huys ter Horst is voor onbepaalde tijd gesloten. Momenteel zijn vrijwilligers bezig om
gedeeltes van het kasteel op te knappen, maar dit wordt vertraagd door vernielingen. Afgelopen week zijn er
gedeeltes van leidingen van de aanbouw van een toilet gesloopt.
De vrijwilligers hebben altijd
gezorgd dat de ruïne te bezichtigen
is, maar door vernielingen kunnen ze
niet verder gaan met de renovatie,
stelt Sjef Keijsers, secretaris van
stichting Kasteel Huys ter Horst.

“Alles is gewoon in de sloot geworpen. We hebben inmiddels alles
opgeruimd. Er is ook aangifte gedaan
bij de politie.”
De ruïne is wel te bezichtigen,
maar dat kan alleen op de eerste zon-

dag van de maand of op afspraak.
Momenteel worden er rondleidingen gegeven door vrijwilligers.
Ook wordt er gebouwd aan een
escaperoom in de kerkers van het
kasteel.
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hun dochter. Volgens hen was Frans
Clemens niet geschikt als kasteelheer,
en zo liet hij het Huys ter Horst vallen.”
Uiteindelijk verwaarloosde het kasteel en werd het een ruïne. Maar dat
maakt het slot er niet minder bruikbaar
door. Daarom zetten vele vrijwilligers
zich in om rondleidingen te geven door
de ruïne van Horst. Vanaf 1969 zijn er
opgravingen geweest en daar is heel
wat gevonden. Zo zijn de restanten
van de keuken te zien, de ridderzaal,
de kerker, de gevangenis, de voorraadkamer en nog vele andere ruimtes.
Van veel van deze kamers is amper wat
terug te zien, maar de plannen zijn er
om een aantal ruimtes te herbouwen.
De gevangenis is al in ere hersteld,
maar dat is niet het enige wat van

OP S
C

Wat begon als een vijfhoekige
muur van mergelblokken eindigde een
kleine vierhonderd jaar later als één
van de grootste kastelen van Nederland. Vele mensen denken dat het
kasteel door oorlogen en gevechten de
ruïne is geworden die we nu kennen.
Maar niets is minder waar, vertelt Sjef
Keijsers, een van de rondleiders van
Huys ter Horst. “De laatste bewoner
van Ter Horst, Frans Clemens von
Fürstenberg, heeft het kasteel eigenlijk
verwaarloosd. Volgens zijn ouders was
hij niet helemaal goed bij zinnen.
De ouders van Frans Clemens moesten
een ander slot aan een van hun
kinderen schenken. Frans Clemens eiste
het slot op, maar zijn ouders staken
daar een stokje voor en gaven het aan

Kennis en kwaliteit onder één kurk!
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OP VERH
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Verhalen van de straat
15/16

Virgo Regina Sevenum

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn
in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug met een
nieuwe reeks. In deze aflevering de Virgo Regina in Sevenum.

De voormalige huishoudschool
Virgo Regina is de naam van
een appartementencomplex in
Sevenum. Het complex bestaat uit
acht woningen gelegen aan Den
Eigen. Omdat de parkeerplaats
voor het gebouw als weg werd

beschouwd, kregen de woningen een
eigen huisnummering. De naam Virgo
Regina verwijst naar de voormalige
huishoudschool in het dorp. De school
werd in 1957 op deze plek gebouwd en
deed tot 1981 dienst. Daarna werd het

een dependance voor de H. Hartschool
en van 1985 tot 2004 was het in
gebruik als drukkerij. Hierna werd het
verbouwd tot acht seniorenwoningen.
In 1877 vestigden zich de Zusters
van de Goddelijke Voorzienigheid in

Sfeermarkt en Open Dag
Zondag 10 juli
Van 10.00 tot 17.00 uur
Deurneseweg 160 Ysselsteyn

het Sint Annaklooster in Sevenum.
De zusters hielden zich bezig met het
verplegen van zieken en ouden van
dagen, hadden een pension en vingen
weeskinderen op. Daarnaast leidden zij
een jongensinternaat, meisjesschool
en kleuterschool. Het eerste woonhuis
was in eigendom van de familie Everts.
Dit huis was slechts een verdieping
hoog en bleek al snel te klein te zijn.
Daarom werd het met twee verdiepingen uitgebouwd. In 1908 werden het
nieuwe klooster en de meisjesschool
plechtig ingezegend.
De zusters gaven in de jaren 20
van de vorige eeuw al handwerklessen
voor meisjes. Zij wilden echter graag
volledig huishoudonderwijs aanbieden.
Daarom werd in 1952 de stal van het
klooster omgebouwd tot internaat voor
de huishoudleerlingen. Op haar website
staat beschreven hoe het tot de bouw
van een nieuwe huishoudschool kwam:
“De schuur (van het klooster, red.) werd
strijkkamer en een gedeelte van de
hooizolder werd naaikamer met de zolder van de H.Hartschool die ook ruimte
bood. In 1953 werd de huishoudschool overgenomen door de zusters.

De directrice mejuffrouw Theelen
trad in het huwelijk en zuster Anne,
als pas geslaagde lerares, nam de
leiding over. In maart 1956 werd er
een begin gemaakt met de bouw
van een nieuwe huishoudschool.
Daarvoor was door de gemeente
al eerder een stuk grond van de
kloostertuin aangekocht. In 1958
werd de nieuwe huishoudschool in
gebruik genomen. Een hele verbetering. Tot die tijd hadden zuster Anne
met haar team en de leerlingen
zich moeten behelpen in primitieve
omstandigheden. In december werd
de school officieel geopend en onder
veel belangstelling ingezegend.”
Het huishoudonderwijs was tot
1971 in handen van de zusters. In
1977 vetrokken de Zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid weer
uit Sevenum. Op de plek waar het
Annaklooster stond, is nu het bejaardencentrum Sevenheym gevestigd.
Bronnen: Ontwikkeling van het Sevenumse
wegennet- Nel Maessen-Verstegen;
zusters-goddelijke-voorzienigheid.nl en
Heemkundevereniging Sevenum.

winkel • zelfpluk • terras • speeltuin
vanaf 9 juli

verse blauwe bessen

€ 5,00 per kilo
vanaf 11 juli

start zelfpluk

€ 2,50 per kilo
Dorperpeelweg 1 America Tel. 06 - 39 23 92 65

Horst

STERK
Vastgoedonderhoud
Beglazing
Schilderwerk
077 - 398 42 20

www.vanwellschilders.nl
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WK modelhelikoptervliegen

‘Modelvliegen is ook
een sociaal gebeuren’
Het grasveld bij de Schorfvenweg in Kronenberg was van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juli het toneel van het
WK modelhelikoptervliegen. In vijf klassen streden deelnemers uit achttien verschillende landen om de prijzen.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

opschonen

Mitchell
van

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

tuin

schilder

werken

America Tel. 06-12359686

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

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

OPRUIMING

te vliegen, aanschouwen of gewoon
onder mensen met dezelfde hobby te
zijn. “Voor velen van ons is het ook een
sociaal gebeuren”, aldus Latiers.

De concurrentie
is groot
Een van de deelnemers aan de
wedstrijd is de Amerikaan Mitch
Marozas (18). Hij heeft op vrijdag al
gevlogen in de 3d Ultimate-competitie,
de hoogste klasse van het evenement.
“De competitie is hier zwaar. De concurrentie groot. Ik kom hier wel om te
winnen”, aldus Marozas. Hij is met zijn
achttien jaar zeker niet de jongste deelnemer. Aan het evenement doen veel
jeugdige deelnemers mee. Voor veel
van de disciplines is een hoge reactiesnelheid vereist. Daarmee zijn oudere
vliegers niet geschikt om op competitief niveau mee te doen. “Je moet heel
snel kunnen anticiperen. Er kan ineens
een windvlaag komen. Dan moet je
heel snel kunnen handelen”, aldus

Latiers. Marozas is het met hem eens,
maar voegt er wel aan toe dat de jongere kinderen vaak de ervaring missen
om mee te doen in de top.
Aan het einde van de middag is het
tijd voor het freestylen. Hierbij kunnen
vliegers zich uitleven en stunts uithalen.
Een van de helikopters vliegt, ondersteboven, rakelings over de grond. De propellers raken het gras nog net niet.
“Deze gaat grasmaaien”, zegt Latiers.
De helikopter daalt echter net iets te
veel waardoor hij in de grond belandt.
Mark Lorenz uit het Duitse Ingolstadt
kijkt toe hoe de helikopter weer wordt
opgeraapt. Hij is met zijn gezin speciaal
voor het evenement naar Kronenberg
gekomen. “Ik vlieg zelf ook sinds drie
jaar. Als ingenieur ben ik altijd geïnteresseerd geweest in techniek. Deze
helikopters vliegen allemaal met een
elektromotor. Daar ben ik ook veel mee
bezig voor mijn werk”, vertelt Lorenz.
Zijn zoontje Tamino vliegt ook sinds kort.
“Ik vind het leuk. Maar ik weet nog niet
of ik het leuker vind dan voetballen.”

Natuurgebieden weinig
last van noodweer
Het weer heeft de afgelopen weken goed haar gezicht laten zien. Zo lopen de schadebedragen voor veel
landbouwtelers op in de honderdduizenden euro’s. In de natuurgebieden in Horst aan de Maas lijkt het vooralsnog mee te vallen.
Andy Liebrand, van Staatsbosbeheer in Horst, legt uit dat bossen juist
tegen dit soort weer goed bestand
zijn. “De bossen hebben een andere
grond dan bijvoorbeeld op akkers.
Deze grond is geschikt om flinke
hoeveelheden water te absorberen.
Er is vast een aantal wandelpaden
moeilijk begaanbaar, maar in het
algemeen valt het eigenlijk wel mee.”
Liebrand vertelt dat de schade meer is

te vinden door de zware windstoten en
de hagel. “Ik ben even gaan kijken bij
de Schadijkse bossen in Meterik, in
verband met de veiligheid. Daar waren
maar een paar bomen die omgevallen
of die misschien zelfs al dood waren.
Dus dat valt ook mee.” Het noodweer
kan zelfs positief uitpakken. “Doordat er
bomen dood gaan of omvallen, wordt er
weer een nieuw gebied aangemaakt
voor dieren die daar op af komen, zoals

de specht.” De schade kan in de
komende weken wel groter worden.
Liebrand: “Het kan zo zijn dat sommige
bomen of planten teveel water
hebben gekregen en daarom over een
aantal weken het loodje leggen.
Een eik is daar een goed voorbeeld
van, die kan niet zo goed tegen
extreem veel water. Maar we kunnen
nu natuurlijk nog niet zeggen hoe het
er over een paar weken uit ziet.”

70% KORTING

T/M

Een fikse regenbui heeft ervoor
gezorgd dat het evenement even heeft
stilgelegen, maar als het zonnetje op
deze zaterdagmiddag 2 juli weer
doorbreekt gaan de eerste op afstand
bestuurbare helikopters weer de lucht
in. Het WK voor modelhelikopters is op
dit moment aanbeland bij dag twee,
de dag waarop onder meer de
wedstrijden om snelheid, demonstraties en synchroonvliegen plaatsvinden.
“De opkomst valt nog een beetje
tegen, maar we zijn blij dat we dit hier
kunnen organiseren”, zegt organisator
Dré Latiers. Hij heeft zich samen met
een groep vrijwilligers als leden van
vliegclub Jupiter Venlo ingespannen het
evenement na een afwezigheid van
enkele jaren weer op touw te zetten.
“Vorig jaar is het door het afhaken van
sponsoren niet gelukt. We zijn daarom
blij dat we het dit jaar weer kunnen
organiseren.”
Op het evenemententerrein hebben
zich vandaag liefhebbers uit allerlei
uithoeken van de wereld verzameld om

badkleding • nachtmode
ondermode

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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Zoveel bloemen
zoveel kaarten
zoveel mensen en
zoveel lieve woorden die ons raakten

ONWERKELIJK
dat mijn lieve man, pap en opa

Ger Bexkens

Dank jullie wel voor alle steun en medeleven tijdens de ziekte
en rondom het overlijden van ôs mam en oma

er niet meer is.
We zijn enorm dankbaar voor alle zorg, hulp
en medeleven van heel veel lieve mensen die
met ons verbonden waren tijdens de lange en
zware ziekteperiode en na het overlijden
van Ger op 28 mei jl.
De stapels kaarten, de overweldigende belangstelling bij
de onvergetelijke herdenkingsbijeenkomst en het mooie en
warme afscheid van Ger in het crematorium hebben ons
diep geraakt en geven ons veel troost.
Ook zijn we erg onder de indruk van het enorm hoge bedrag
aan donaties voor het ACC Research Foundation.
Door hun onderzoek kunnen hopelijk in de toekomst
andere kankerpatienten met ACC genezen.
Met Ger in ons hart gaan we verder,
Nelly - Jolijn - Joep - Moos - Denise - Denny - Lennart - Annika
Nieuwe Baan 13, 5865 AM Tienray

Maria Cox-van der Straaten
Het is voor ons een troost te weten dat wij niet de enige
zijn die haar zullen missen...
Mariëlle & Wim, Renée Paul Mieke
Antoinette & Ron, Carmen Gijs

Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht,
hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van kracht.
Maar ondanks je verlies van strijd om het leven,
heb je ons een goed voorbeeld gegeven.
Zo eenvoudig als ze was is van ons heengegaan,
onze lieve zus, schoonzus en tante

Doortje Verbong - van de Rijdt
echtgenote van Theo Verbong †
Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar.
Familie van de Rijdt
Familie Verbong

Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het
overlijden van mijn lieve man, ôzze pap en opa

Venlo, 3 juli 2016
Correspondentieadres:
Frederik Hendrikstraat 53
5923 BK Venlo-Blerick

Piet van den Bercken

Wij hebben afscheid van haar genomen op donderdag 7 juli.

Daarom willen wij op deze manier laten weten dat
uw aanwezigheid en de vele lieve woorden en kaarten ons erg
goed hebben gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Dank ook voor de gift voor de Tovertafel in La Providence.
Een speciaal woord van dank aan Bob Noten Uitvaartbegeleiding
voor de fijne verzorging van de uitvaart.
Doortje, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Grubbenvorst, juli 2016

‘Vur aaltied same’
Dank aan iedereen voor het medeleven bij het overlijden
van onze ouders, opa en oma

Jeu en Nel Ramaekers-Reijnders

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Computerhulp aan huis.
Hbo ICT-student helpt u met al uw
computerproblemen en vragen.
Snel en correcte oplossing. Voor meer
informatie e-mail: sjoerdheijligers@
hotmail.com tel. 06 45 60 22 02
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.

Het heeft ons veel steun en troost gegeven.

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

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, ligt aan mooie wandelroutes, pal aan bobbaan en bikepark.
Inlichtingen: jeanne.verdellen@hotmail.
com of tel. 06 46 32 00 39.

Te huur ruime vrijstaande woning
te Swolgen. Tel. 06 12 77 12 71.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Gevonden afgelopen zondag 3 juli op
de Noordsingel in Horst een armband.
Meer info bel: 077 398 81 32.
Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en
leggen vanaf € 150,00. Veel keuze
in tapijtsoorten en kwaliteiten.
Bel: 06 16 37 45 14.
Te koop frambozen, blauwe bessen,
rabarber en verse knoflook bij Thijs
Huys, Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
‘t Winkeltje Herstraat 44.
Aangepaste openingstijden, periode
juli/augustus: maandag gesloten,
dinsdag t/m zaterdag 09.00 tot
17.00 uur. In september plaatsen wij
onze herfst/winter openingstijden.
Tot ziens.
Boerderijterras Bergerhof iedere
dag open bij goed weer. Tevens
gratis bezichtigen van oude boerderij.
Speciaal op zondagmiddag voor
senioren draaiorgelmuziek. Op den
Bergen 10 Sevenum, nabij Toverland,
077 467 27 90.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

T.k. zelf plukken. Zoete kersen € 2
per kg en zoete morellen € 1 per kg.
Van Lankveld. Tienrayseweg 2 Meerlo.
06 53 13 01 32.
Verloren afgelopen zondag,
fietssleutel met opvallend
hangertje van een aap. Omgeving
Lambertusplein Horst. Indien gevonden
graag contact: 06 13 13 03 43.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
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.
Verse frambozen van de teler.
Onze eigen vers geplukte frambozen!
We hebben verschillende soorten
jam, siroop, honing en ingevroren
fruit. Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
Hegelsom (Horst aan de Maas).
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Nieuwe kantoorruimtes, div.
afmetingen, vanaf 250 euro per mnd,
tel. 06 24 19 24 01 Businesscentrum
Horst.
Te koop: aanhangwagen,
bak L 2 x B 1,15 x H 0,4 mtr.
Tel. 06 29 13 26 49.
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staat tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Uw huis verkopen. Uw huis
verkocht krijgen voor € 500 excl.
Voor meer informatie kijk op
www.heikevastgoed.nl of
bel 06 55 12 69 96 Bvd.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Wij zoeken een medewerk(st)er
bij Telefoonmaken.nl/Foto Geurts/
Ster Videotheek. Venloseweg 2,
5961JC Horst. stervideo@gmail.com
Reparaties aannemen, pasfoto’s
maken, films verhuren, enz.
Aub schriftelijk reageren.
Heerlijke vakantie in Litouwen.
Heerlijk genieten van zon, rust, ruimte
en natuur? Kom dan naar Litouwen
naar onze 6-8 pers sfeervol ingerichte
vak.woning+sauna direct gelegen aan
meer. Evt. incl. bootje. Voor info:
www.boemsplatz.com
Kantoorruimte Sevenum te huur.
Oppervlakte 75 m2 voorzien van
alle faciliteiten. Gelegen nabij
centrum. Prijs en meer informatie
06 53 15 76 92.
Kleinschalige wasserij, wassen en
drogen zoals u het thuis ook doet.
www.was-strijkservice.nl
Aanbieding! Hortensia’s
3 voor € 10,00 of 10 voor € 27,50
(div. soorten). Voorwaarden zie
www.veld-tuinplanten.nl of bel
06 40 32 71 08. Open zaterdag
9 juli van 9.30-14.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast!! 13a) in
Maasbree.

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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GEPLUKT Meihua Liu

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.

In 1992 kreeg het paar de kans om
in Sevenum een Chinees restaurant
te openen. Die kans werd met beide
handen aangegrepen en restaurant
‘De Chinese Muur’ was een feit.

Eigen boterham
verdienen

Ze is sociaal, altijd bezig en ze was 24 jaar lang eigenaresse van het restaurant De Chinese Muur in Sevenum.
Onlangs is het restaurant overgedragen aan nieuwe eigenaars en doen zij en haar man een stapje terug. Deze week
wordt Meihua Liu (55) uit Sevenum geplukt.
Meihua werd in 1961 geboren in
een dorpje in China, waar ze opgroeide
in een fijne familie. “Mijn vader was
streng, maar wel goed. Mijn moeder
was altijd warm.” In haar jeugd moest
Meihua veel meehelpen in het
huishouden. Ze poetste, waste af en
kookte, omdat haar ouders allebei een
drukke baan hadden. Toch had Meihua,
naast school en het werk thuis, ook
vrije tijd: “Als kind ging ik vaak uit
met mijn vriendinnen. In de zomer
gingen we bijvoorbeeld vaak
zwemmen. Daar heb ik goede

herinneringen aan.”
De Chinese cultuur was in de
tijd dat Meihua in China woonde erg
gesloten. Meihua had, net als veel
familieleden, behoefte aan meer
vrijheid. In 1983 verhuisde ze daarom
naar Nederland. In eerste instantie
kwamen Meihua en haar man in
Deurne terecht, waar Meihua aan het
werk ging als serveerster. Ook volgde
ze in die tijd lessen Nederlands en
behaalde ze twee horecadiploma’s.
Na vijf jaar opende ze samen met haar
man een afhaalrestaurant in Deurne.

PUZZEL

Sudoku
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
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Nog één zus
in China
Meihua heeft veel contacten in
Sevenum en omstreken. Een groot deel
van haar familie woont in de buurt
en ze heeft hier ook veel vrienden.
In China zijn er maar weinig mensen
met wie ze nog regelmatig contact
heeft. “Er woont nog één zus van me
in China, maar het contact met mijn
jeugdvrienden is volledig verwaterd.”
In haar geboorteland komt ze dan ook
niet meer vaak. “Sinds ik in Nederland
woon ben ik denk ik nog geen tien
keer terug geweest. Ik ga alleen als
het echt nodig is.” Het moge duidelijk
zijn: in Nederland voelt Meihua zich
echt thuis.

MUSEUM DE LOCHT

boeren-zomermarkt
zondag 10 juli
11.00 tot 17.00
museumdelocht.nl voor meer info
Tientallen kramen met allerhande activiteiten hebben die dag van alles te bieden voor de bezoekers.

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.

8

Meihua en haar man hebben
altijd hard moeten werken in het
restaurant. Dat is niet iets wat Meihua
tegenstaat: “Soms was het wel zwaar,
maar het moet gewoon. Ik wil mijn
eigen boterham kunnen verdienen
en ik wil dat mijn kinderen kunnen
studeren.” Meihua heeft drie zoons,
Herdjie (31), Herni (28) en Tanglai (24).
De jongens hielpen vroeger vaak mee
in het restaurant, maar de laatste jaren
hadden ze daar geen tijd meer voor.
“Ze hebben allemaal aan de universiteit
gestudeerd,” vertelt Meihua trots.
Ze vindt het dan ook absoluut niet erg
dat zij en haar man het de laatste jaren
vaker zonder hun hulp moesten doen.
Naast werk heeft Meihua gelukkig
ook altijd nog tijd gehad voor hobby’s.
“Ik wandel graag en ik speel al tien
jaar tennis. Ook heb ik altijd gedanst.
De laatste jaren had ik voor de
danslessen helaas geen tijd meer,

omdat het drukker was met de zaak,”
zegt Meihua. Nu die drukte voorbij
is, heeft Meihua weer meer tijd voor
andere dingen. Ze wil lessen Engels
en Nederlands gaan volgen en ze blijft
natuurlijk werken. “Het is nog maar
een idee, maar ik wil graag in een
bejaardentehuis gaan helpen,” vertelt
ze. Ook wil Meihua weer danslessen
nemen. “Dansen is voor mij een manier
om sociale contacten op te doen,” legt
ze uit. “Dat vind ik heel belangrijk.”
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Broekhuizerdijk 16d 5962 NM Melderslo
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Geboren 17 juni 2016 onze dochters en zusjes

Niya Feya



en

Ingrid en Martijn
Syra en Meye* van Rens-Raassens
Rietbos 58, 5961 RB Horst

Aussie bub

Geboren op 28 juni 2016

Sef
Zoon en broertje van
Joost, Aniek en Tren
Bouten-Janssen
63 Henderson Street
Bulimba Qld 4171
Australia


Geboren

Daan

29 juni 2016
Zoon van
Martijn de Gouw
en Marja Gooren
van Wylickshove 7
5973 KG Lottum

Geboren

Jur

21 juni 2016
Zoon en broertje van
Paul en Siena Kleven-Rutten
Rens
Heierhoevenweg 2
5928 RN Venlo

Onze papa en mama

Koninklijke Onderscheiding
voor Jan Rambags
Jan Rambags (70) uit Horst heeft op zondag 3 juli een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst mogen nemen.
Bij het tennispark in Horst kreeg hij uit handen van burgemeester Kees van Rooij een lintje opgespeld en werd hij
benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Geboren

Pim
5 juli 2016
Zoon van
Guus van Rens & Petra Willems
Broertje van Lotte
Leeuwerweg 15
5962 NT Melderslo
Te huur kamer 20 m² in Sevenum.
voor een persoon, met eigen
kookgelegenheid. All inclusive € 380,00
per maand. Voor meer info bel gerust
naar 06 46 26 07 30.
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.
Opruiming fietsen. Loekie
20” kinderfietsen en diverse damesen herenfietsen 40-50% korting.
Gebruikte RIH Omega en Sparta
Ion electro fietsen. Van ‘t Groenewolt
tweewielers, Kerkstraat 30,
Broekhuizenvorst tel. 077 463 13 23.
Weerbaarheidstraining. Met meer
zelfvertrouwen ‘t nieuwe schooljaar in!
In sept. starten weer leuke trainingen:
6-9 en 9-12 jr. 6 bijeenkomsten
van anderhalf uur. Meer info:
www.zelfverzekerdkind.nl of
mail: info@michaele.nl
Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag-/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Ongedierte preventie. Last van
ongedierte wespen, mieren, muizen,
ratten? Bel 06 57 11 61 24.

Jan Rambags werd onderscheiden voor zijn vele activiteiten in het
verenigingsleven. Zo was hij oprichter
en secretaris van de jeugdafdeling
van sportvereniging SV Castenray.
Hij stond daar aan de wieg van de
ontwikkeling van een bloeiende
jeugdafdeling. Vanaf 1980 was hij
leider van drie seniorenteams van SV
Castenray.

Voor RKsv Wittenhorst was
Rambags keeperstrainer voor de
senioren en junioren en ook nam hij
tussen 1996 en 2005 de coördinatie
van de keeperstraining van de jeugd
voor zijn rekening. Bij HTC Horst is
Rambags sinds 2001 voorzitter van
de wedstrijd- en de toernooicommissie. Sinds 2002 houdt hij zich hier
ook bezig met het beheer van het

tennispark en tegenwoordig hoort hij
ook bij de kantinecommissie van HTC
Horst. Sinds 2013 is hij bestuurslid
van de tennisvereniging. “De inzet
van Jan Rambags kenmerkt zich als
belangeloos, betrokken en energiek.
Een kartrekker. Een echt clubmens
en goud waard voor de verenigingen
waarvoor hij actief was en nog steeds
is”, aldus burgemeester Van Rooij.

Zwaargewonde bij
ongeluk in Sevenum
Op de Industrieweg in Sevenum heeft zaterdagmiddag 2 juli een ongeluk plaatsgevonden. Daarbij raakte een
vrouw van 81 uit Horst zwaargewond.

Zoek de Spaanse zon op! Zon zee
cultuur! Nog geen vakantie geboekt?
Gezellig huisje a.d. mooie Costa Blanca.
Mooie omgeving. Voorzieningen in
de buurt. Info+beschikb.heid: www.
casarutten.com of bel: 077 463 14 80 of
06 50 21 89 12.

Bart Bovee &
Jessica Kleuskens
gaan trouwen
op zaterdag 9 juli 2016
De huwelijksceremonie
zal plaatsvinden om 15.00 uur
in de kapel van De Locht
Bram, Janne en Rick
Tongerlostraat 18
5975 NC Sevenum

Garageverkoop op 8 juli van 18
tot 21 uur en 9 juli van 9 tot 14 uur.
Vintage, dameskleding, elektra,
woonaccessoires, huish. artikelen, etc.
Klassenweg 23 Sevenum.
Appartement te huur. Bovenwoning
met een slaapkamer te huur in het
centrum van Horst, boven Pearle.
Huurprijs € 832,- per maand.
Voor meer info: 077 398 90 90 of
horst@intermakelaars.com
Biljartliefhebbers. Biljartruimte
beschikbaar met drie tafels, geschikt
voor competitie, training en vrije
tijd. Voor meer info 06 20 59 86 67
Tongerloseweg 2 Hegelsom.

Te koop koffieboeketjes € 2,- per
bos. Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.

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

Oculeerder gevraagd. Wij zijn
op zoek naar ervaren oculeerders
m/v, perceel gelegen in Lottum.
J. Wagemans tel. 06 54 74 76 30.

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

De vrouw fietste op de Industrieweg. Op de kruising met de Horsterweg
werd ze door een bestuurder van een
groene auto, een 41-jarige man uit
Horst, waarschijnlijk over het hoofd
gezien toen deze wilde afslaan.

De vrouw probeerde volgens een
woordvoerder van de politie nog uit te
wijken, maar een botsing bleek
onvermijdelijk. Het slachtoffer werd per
traumahelikopter naar het ziekenhuis
gebracht. De vrouw is volgens de

politie zwaargewond. De politie heeft
een onderzoek ingesteld en is op zoek
naar getuigen die hen kunnen helpen
de exacte toedracht van het ongeval
vast te stellen. Getuigen wordt verzocht
contact op te nemen via 0900 88 44.
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Coöperatiefonds

Rabobank ondersteunt
maatschappelijke projecten
In totaal 21 projecten, waarvan twaalf uit Horst aan de Maas, hebben een bijdrage ontvangen vanuit het
Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray. Dit werd maandag 4 juli tijdens een bijeenkomst in Well bekendgemaakt.

winkel&bedrijf 09
Broekhuizen scoort
in Terras Top 100
Twee terrassen uit Broekhuizen hebben de jaarlijkse Terras Top 100
van Misset Horeca gehaald. Dat maakte die organisatie deze week
bekend. Bij Christoffel komt voor het eerst in de top 100 voor, op plek 88.
Het Maashotel uit Broekhuizen stond vorig jaar nog 73e, maar is dit jaar
fors gestegen naar een vijftiende plek.
Een mystery guest van organisatie
Misset Horeca bezocht de terrassen en
beoordeelde de bedrijven op diverse
punten. De jury noemde het terras
van het Maashotel in Broekhuizen een
plaatje. “Romantisch, warm, mooi
niveau, schilderachtig, mooie
begroeiing van wijnranken, mooie
rozenstruiken, zowel tegen het pand
aan als de omheining van het terras”,
is in het juryrapport te lezen. “Met uitzicht op een pontje en de bierbrouwerij van Hertog Jan aan de andere

Het Coöperatiefonds heeft als doel
een bijdrage te leveren aan de
samenleving. Dit gebeurt door
ondersteuning van projecten op het
gebied van kunst en cultuur, sport en
recreatie, natuur en milieu en educatie
en maatschappij. De bedragen
varieerden van 2.000 tot 15.000 euro

per project. Zo kreeg de dorpsraad
Kronenberg 2.500 euro voor het project
Oorlogssporen in Kronenberg. Het
wandelpad voor mensen met een
beperking, van Stichting KnopenLopen
Sevenum, ontving 5.000 euro.
Stichting ’t Laefhoes America kreeg
10.000 euro en voor Stichting de

kant van de Maas. Het terras geeft
werkelijk een ‘wauw!’-effect, door de
ligging en de uitstraling. We zijn
onder de indruk.” Ook het personeel
wordt geprezen.
Buurman Bij Christoffel kreeg
complimenten voor zijn eigentijdse
en professionele uitstraling, van
zowel het terras als het personeel.
Misset Horeca is een vakorganisatie
voor de hotel-, restaurant- en cafébranche en brengt jaarlijks haar Terras
Top 100 uit.

Noabere en Stichting Gemeenschappelijke Belangen Hof te Berkel was er
elk een bijdrage van 15.000 euro.
De cheques werden uitgereikt door
directievoorzitter Rob Knoops en
Alice Jansen, directeur bedrijfsmanagement. Er werd een totaalbedrag van
138.458 euro toegekend.

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

Auto van de zaak: pas op
met kilometeradministratie
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Enige weken geleden schreef ik over de verschillen in bijtellingsregimes bij het privégebruiken van een auto van de zaak. Bij sommige
milieuvriendelijke auto’s leidt dat ertoe dat de bijtelling zelfs 0 procent
is. Er hoeft dan dus niets bijgeteld te worden bij het inkomen voor het
gebruik van de auto van de zaak.

Een andere manier om onder de
bijtelling uit te komen, is om een
rittenadministratie bij te houden
waaruit blijkt dat de auto van de
zaak niet of nauwelijks (minder dan
500 kilometer per jaar) gebruikt
wordt voor privéritten. Maar voor
een auto met een 0 procent bijtelling
is dat in principe niet nodig.
Maar dat wil niet zeggen dat je
deze twee ‘vrijstellingen’ ook bij
elkaar op kunt tellen. Dat merkte een
belastingplichtige die in het eerste
deel van het jaar een auto reed met
een ‘normale’ bijtelling en daarna
een 0 procent auto. Voor de normale
auto had deze belastingplichtige een

rittenadministratie waaruit bleek dat
hij minder dan 500 kilometer privé
had gereden. Voor de 0 procent-auto
was dat niet nodig (dacht hij).
Helaas dachten de belastinginspecteur en de rechter er anders
over. De grens van 500 kilometer geldt
namelijk per jaar en niet per auto.
Omdat er geen rittenadministratie
was bijgehouden over de periode dat
hij de 0 procent- auto in gebruik had,
kon de belastingplichtige niet bewijzen
dat hij in het kalenderjaar minder dan
500 kilometer privé had gereden.
Dat betekende dat voor het hele jaar
een bijtelling diende plaats te vinden.
Dus niet alleen voor de 0 procentauto
maar ook voor de ‘normale’ auto.
De bijtelling van 0 procent voor
de milieuvriendelijke auto leidt
weliswaar niet tot extra belasting,

maar de bijtelling van de
‘normale’ auto wél. Daar had
de belastingplichtige niet op
gerekend, voor deze auto had hij
immers de moeite gedaan om
een kilometeradministratie bij te
houden.
Houd er dus rekening mee dat
de kilometeradministratie altijd over
een heel kalenderjaar moet worden
bijgehouden, ook als er in die
periode meerdere auto’s gebruikt
zijn.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Bedrijven schenken bank
schoolplein
Op basisschool De Twister in Horst werd onlangs een nieuwe
bank op het schoolplein in gebruik genomen. Deze bank is
geschonken door Ronde Tafel 160 Venray-Horst, Viduro marketing
en communicatie, Frank Cox Meubelmakerij en Houthandel MOL.
Zij sloegen de handen in elkaar toen zij hoorden van de wens van
De Twister om het schoolplein verder aan te kleden. Jac Truijen,
schooldirecteur: “We waarderen dit soort initiatieven enorm.
En natuurlijk is zo’n samenwerking als deze uniek. Erg leuk dat
bedrijven zo betrokken zijn bij het welzijn van de schoolkinderen.”
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Wat
zeg je?
Een stedentrip naar Berlijn of drie weken
rondtrekken door Nieuw-Zeeland: het is altijd fijn
om andere landen en culturen te leren kennen.
Het merendeel van de inwoners geeft aan de
zomerperiode te gebruiken om met vakantie te
gaan. Iets meer dan een kwart blijft tijdens de
zomervakantie thuis en 13 procent heeft nog
geen plannen gemaakt. “Het is thuis ook
prachtig”, zegt deze inwoner stellig. “Je hebt alle
luxe bij de hand. Zet de telefoon uit, trek de
stekker uit de deurbel en geniet van de rust in je
eigen omgeving. De natuur hier dichtbij huis is
ook heel erg mooi. Hier hoef ik geen honderden
kilometers voor te reizen.”
In Horst aan de Maas wordt voornamelijk
gekozen voor een bestemming in Europa.
Maar ook Nederland blijkt een favoriet

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Het is thuis ook prachtig’
Over enkele weken start de zomervakantie. Voor velen het moment om er enkele dagen of meer tussenuit te gaan. In Horst aan de Maas
zegt 60 procent van de inwoners deze zomer met vakantie te gaan, waarbij 70 procent voor een bestemming in Europa kiest. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Ook zijn er mensen die kiezen voor
vakantieland te zijn. De recente aanslagen zijn
een actieve fietsvakantie of die met een
voor 54 procent geen reden om landen als
georganiseerde busreis meegaan.
Frankrijk en Turkije mijden. “Ik vind het door
de aanslagen wel
spannender om met
TipHorstaandeMaas
het vliegtuig op
is een samenwerkings
vakantie te gaan,
verband tussen
‘Wij hebben zelf een camping’
maar ik laat me
HALLO Horst
‘Dat ligt aan het weer’
er toch niet door
aan de Maas en
tegenhouden”, laat
‘Ik mijd wel de risicovolle landen’ TopOnderzoek.
deze persoon weten.
Voor meer resultaten
Een ander voegt toe:
of aanmelden voor
“Aanslagen kunnen
de volgende enquête,
ook in Nederland voorkomen.”
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
Naar onze vakantiebestemming reizen doen
we in Horst aan de Maas voornamelijk met de
Reageren?
auto of het vliegtuig.
www.hallohorstaandemaas.nl

13%

Weet (nog) niet

27%
Nee

Ja
60%

Ga je op vakantie
deze zomer?

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

Genieten...

FINISH TOUR DE FRANCE

Na aankomst om ca. 11.00 uur, heeft u de hele middag de tijd voor de stad
Parijs en de feestelijkheden rond de finish van de Tour. De renners worden
om ca. 18.00 uur op de Champs-Élysées verwacht.
Inclusief: busreis
Data:
24 juli 2016

SPIDO EN FUTURELAND
MAASVLAKTE 2

EIFEL SPECIAAL

Incl. koffie/ gebak, rondvaart,
lunch, rondrit en diner

Incl. koffie/ gebak, gids voor rondrit, boottocht, lunch en diner

Data: 12 juli, 4 aug.
en 7 sep

Data: 27 juli, 23 aug. en
22 sep.

€ 75,-

DAGJE VIANDEN
Incl. koffie/ gebak, lunch en diner

Data: 2 en 31 aug.

€ 72,-

IJSBOERDERIJ EN
RONDRIT VELUWE

NIEUW!

Incl. koffie/ gebak, rondleiding en
proeverij ijsboerderij, lunchbuffet,
gids voor rondrit en dinerbuffet
Data: 19 juli, 10 aug.
en 1 sep.

€ 69,-

NATIONAAL PARK
DE WEERRIBBEN
Data: 20 juli, 18 aug.
en 13 sep.

€ 73,-

Incl. busreis en dagticket 1 dag /
1 park.

Data: 31 juli en 27 aug.
Normale prijs € 100,-

€ 72,-

FRUITCORSO TIEL
Incl. gereserveerde tribuneplaats
en diner
Datum: 17 september

€ 65,-

Incl. entreekaart 1e rang
24 november
(avondvoorstelling)
27 november
(matineevoorstelling)

€ 60,€ 65,-

€ 80,-

Incl. busreis en entree

NIEUW!

€ 125,-

€ 75,-

RIJKSMUSEUM

Incl. entreekaart 1e rang

HOLIDAY ON ICE

Incl. koffie/ gebak, lunchbuffet,
rondvaart incl. koffie/ thee, bezoek
Natuur Activiteitencentrum en diner

DISNEYLAND® PARIS

MUSICAL DISNEY’S
THE LION KING

Data: 27 nov., 22 jan.
en 19 feb.

€ 40,-

Normaal € 55,-

© Disney

Data: 26 juli en 25 aug.
Normale prijs € 57,50

€ 75,- € 42,50

GIETHOORN & ELBURG
Incl. busreis

Data: 3 en 25 aug.
Normale prijs € 37,50

€ 75,- € 27,50

VOLENDAM & ZAANSE
SCHANS
Incl. busreis

Data: 28 juli en 16 aug.
Normale prijs € 37,50

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

€ 75,- € 27,50
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Bespreking Poll week 25

Een Slecht Weer Fonds is onzin
Over de vraag of een slecht weer fonds voor festivals wel of geen zin
heeft, hebben de inwoners van Horst aan de Maas geen duidelijke voorkeur.
De uitslag is dan ook bijna gelijk. Zo’n 52 procent geeft aan dat een slecht
weer fonds voor festivals wel degelijk zin heeft. Stel dat een festival te maken
krijgt met harde regen, onweer of een echte storm, dan mist dit evenement
heel veel inkomsten. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap gaat daarom een slecht weer fonds instellen. Het fonds bedraagt
een half miljoen euro en festivals kunnen hier een beroep op doen.
Als de financiële situatie is hersteld, betalen de festivals het geld weer

terug. Een goed idee, aldus de 52 procent die het niet eens was met de
stelling.
De andere iets kleinere helft, 48 procent, ziet zo’n slecht weer fonds
niet zitten. Het fonds is alleen bedoeld voor organisaties die al subsidie
krijgen. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. En je helemaal indekken voor
slecht weer kan gewoon niet. Misschien moeten festivals zich gewoon beter
verzekeringen, denken de voorstanders van de stelling. Ze kunnen natuurlijk
ook proberen een buffer op te bouwen voor onkosten die optreden door de
gevolgen van een storm of slecht weer.

Overheidssteun voor gedupeerde tuinders
is op zijn plaats
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Onze regio werd de afgelopen weken naast overvloedige regenval ook getroffen door grote hagelstenen, waardoor veel kassen en stallen zwaar beschadigd
raakten. Ook gewassen hebben zwaar te lijden onder het weer.
De dertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg pleitten vorige week in
een brandbrief aan staatssecretaris Martijn van Dam voor het openstellen van de
WTS (Wet tegemoetkoming schade red.) Onder andere burgemeester Kees van
Rooij gaf aan dat veel boeren en tuinders zwaar getroffen zijn door het extreme
weer en dat hulp van de overheid op zijn plaats is. Vooral een landelijke regio als
Noord-Limburg kan door de huidige situatie zwaar getroffen worden.
Staatsecretaris Martijn van Dam gaf echter al aan geen financiële hulp te

kunnen bieden aan de getroffen boeren. Zij zullen zelf op moeten draaien voor de
schade die hun bedrijven opliepen. Wel gaat Van Dam kijken hoe deze situatie in
de toekomst te voorkomen. Voor nu houdt Nederland vast aan de brede weersverzekering voor schade door overvloedige regen.
Maar voor sommige boeren en tuinders is verzekeren bijna onmogelijk: de
premies zijn torenhoog en niet alle omstandigheden zijn gedekt. Sommigen
vrezen door de gevolgen van het weer zelfs het voortbestaan van hun bedrijf. In
buurlanden Frankrijk en Duitsland heeft de overheid echter wel al financiële steun
en andere noodhulp beschikbaar gesteld voor de wateroverlast.
Overheidssteun voor gedupeerde tuinders is op zijn plaats. Wat vindt u?

Blèèèta
Meisjes zijn bètavakken de
afgelopen jaren steeds leuker
gaan vinden, was afgelopen
week in het nieuws. Nou, dit
meisje niet. Hoewel de meeste
van mijn vriendinnen in vwo4,
acht jaar geleden alweer (!),
inderdaad voor zo’n bètarichting kozen, wist ik maar één
ding zeker over mijn toekomst.
Nooit. Meer. Natuurkunde.

Uitslag vorige week (week 26) > Ik doe ook vrijwilligerswerk > eens 72% oneens 28%

www.ikzoekeencontainer.nl

Wil jij onze nieuwe collega worden? I.v.m. uitbreiding van onze werkzaamheden in
het leerlingenvervoer regio Horst a/d Maas zijn wij per direct op zoek naar:

Chauffeurs Leerlingenvervoer m/v

tel. (077) 320 97 00

Ben jij in het bezit van een chauffeurspas (geheel of gedeeltelijk), woonachtig in
het aangegeven gebied en representatief? Heb jij goede contactuele eigenschappen en
begrijp jij als geen ander hoe je kinderen in het leerlingenvervoer dient te rijden?
Dan ben JIJ de persoon waar wij naar op zoek zijn!

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Wij bieden: Salaris conform CAO, vaste werktijden en een leuke uitdagende baan
in een dynamische omgeving.
Sollicitaties kunt u online richten aan: leila@jacdeleeuw.nl of john@taxigeerets.nl

Taxi- & Touringcar Geerets BV
Meerloseweg 9, 5861 AB Wanssum, Tel: 0478 - 532212 • info@taxigeerets.nl • www.taxigeeretsdeleeuw.nl

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

De grootste in de regio: in groenteplanten, geselecteerd op ziekte vrije soorten

2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
nten
Nieuwe en ve
rs
collectie kuip e
en perkplante
n

vaste pla zie site
d
a
a
r
r
o
o
Grote v nplant lage prijzen
a
voor de a

Nu ook winterpreiplanten en andere
wintergroenteplanten

wel 1.000 op voorraa
d

!

Leibomen superact
ie
12-14 in pot

€ 49,95

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl • www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Dat vak ging mijn pet ver te
boven. Vaag kan ik me iets
herinneren over elektriciteitscircuitjes en vallende appels,
maar voor de rest heb ik alles op
dat natuurgebied verdrongen.
Scheikunde vond ik zelfs een
beetje eng. Zo stak ik bij een
proefje ooit mijn eigen schrift in
brand. Mijn leraar maakte het
zelfs nog bonter. Nadat hij ons
allemaal waarschuwde voor de
extreme ontvlambaarheid van
fosfor stak hij er in één vloeiende beweging per ongeluk zijn
bureau en eigen hand mee in
lichterlaaie. Bij de eerste de
beste mogelijkheid nam ik dan
ook met veel plezier afscheid
van zowel natuur- als scheikunde. Het vak biologie is een
ander verhaal, daar heb ik mij
wonder boven wonder zes jaar
lang doorheen weten te bluffen
door mijn cijfer waar mogelijk op
te halen met het maken van een
perfect gestylde poster of
infobrochure en door zo nu en
dan met toetsen strategisch
plaats te nemen achter een van
mijn bètavriendinnen.
Achteraf gezien heb ik wel
een beetje spijt. Want hoewel ik
een echte alfa ben (talen!
communicatie! cultuur!) had ik,
nieuwsgierig als ik ben, toch wel
graag wat meer geweten over
hoe de wereld nu in elkaar zit.
Echt begrijpen waarom de aarde
niet uit het heelal valt zal ik
nooit doen en fotosynthese is
mij nog steeds een raadsel.
Had ik maar beter op moeten
letten.
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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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.

Waarom banken wél en boeren niet
We worden al wekenlang geteisterd door ongekende hoeveelheden regen. dat de schade aan gewassen op de
Om nog maar niet te spreken van de ‘ijsregen’ die op 23 juni een spoor van
boerenakkers vanwege de vele regen en
vernieling door Zuidoost-Nederland trok en ook onze gemeente schampte.
hoge grondwaterstand desastreus groot
is. Als er bovenop de verzekering geen
Voor waterschappen, provincie
verzekering geholpen. Voor boeren blijkt hulp komt, betekent dit voor pakweg
25 procent van de bedrijven een strop
en gemeenten ligt er een enorme
dat nog niet zo vanzelfsprekend. De
die ze niet te boven zullen komen. In
uitdaging om oplossingen te vinden om zogenaamde ‘brede weersverzekering’
zo’n rampsituatie mag je toch kunnen
overlast in de toekomst te beperken.
is peperduur, kent een fors eigen risico
rekenen op het kabinet in Den Haag?
Hopelijk worden mensen die wateren vergoedt lang niet alle schade. In de
Banken die dreigen om te vallen worden
komende weken zal duidelijk worden
schade hebben geleden door hun

gered. Waarom boeren die zorgen voor
ons voedsel dan niet? Verantwoordelijk
staatssecretaris van Dam ‘zit er niet
voor de boeren’. Gelukkig springt het
CDA voor hen in de bres. Want als veel
boerenbedrijven gaan verdwijnen, zal
dat een ongekend domino-effect hebben
voor heel veel andere bedrijvigheid.
Henk Weijs,
CDA-fractie Horst aan de Maas

Democratie van de koude grond
Het raadplegen van burgers is aan de orde van de dag. Op grote schaal
hebben we het voorbeeld van Brexit of het Oekraïne-referendum gezien,
maar ook decentraal speelt dit veel.
Of het nu gaat om het huisvesten
van seizoenarbeiders en vluchtelingen,
het plaatsen van een AZC, de locatie
van de sportzone, het al dan niet
kappen van bomen of het vestigen van
een bedrijf. Het idee is dat iedereen
zich hierover moet kunnen uitspreken.

Burgerparticipatie en draagvlak. Veel
situaties zijn echter niet zo eenvoudig
en niet te vangen in alleen maar een
keuze tussen ja of nee. Zwart of wit.
Met als bijkomend nadeel dat de
uitkomst iedereen ontevreden maakt,
want ook deze is zelfden zwart/wit.

Gelukkig heeft de wet ook nagedacht
over burgerparticipatie, door bijvoorbeeld bestemmingsplan en
milieuwetgeving, door inspraakprocedures en de gelegenheid voor
belanghebbenden tot het indienen van
een zienswijze, of anderszins.
Tussen de uitspraak of inspraak
van burgers en de daadwerkelijke
verantwoordelijkheid bestaat nog een
groot verschil. Een College van B&W

heeft afspraken met de gemeenteraad
over ieders bevoegdheden. De
gemeenteraad beslist altijd ‘zonder
last of ruggespraak’, mag en moet
zelfs haar eigen verantwoordelijkheid
nemen, of betrokkenen dit nu leuk
vinden of niet. Daarbij heeft de raad
of het college de partijen gehoord,
vooral goed geluisterd, zich goed
geïnformeerd en belangen zorgvuldig
tegen elkaar afgewogen. Met ieders

belang in gedachten. Zowel van de
meerderheid, als van de minderheid.
Of deze nu luidruchtig is of niet. Wat
ons betreft is dit de juiste opvatting
van democratie. En niet het zwart/
witte: “Jullie moeten gewoon doen
wat wij zeggen.” Niet tegenover
elkaar, maar met elkaar.

campus die er definitief komt. Zien we
dan nu helemaal geen beren meer op
de weg? Nou, de scepsis is nog niet
helemaal weg. Zo hoopt de SP dat het
gaat lukken om met de komst van
de campus eindelijk bedrijven aan dit
gebied te binden welke actief zijn in de
innovatieve agrobusiness. De scepsis
zit erin dat we bang zijn, dat als de
verkoop van de gronden tegen blijft
vallen, men te snel of noodgedwongen

overgaat op de verkoop van gronden
aan bedrijven die niets met deze sector
van doen hebben en alleen banen
creëren voor veelal medewerkers uit
goedkope arbeidslanden. Wat de SP wil
is dat we eerst aan de slag gaan om
de mensen in deze regio weer aan het
werk te krijgen en hoogwaardige jobs
te creëren waardoor we hoogopgeleide jongeren kunnen verleiden in dit
gebied te blijven wonen.

Wij hoeven geen nieuw geld te investeren, alleen het eigen vermogen wat
we er nog in hadden zitten. De SP
heeft ingestemd met als toevoeging
dat we als raad aan de bal willen
blijven. En niet als bij de Floriade
toen het al te laat was. Ingestemd,
sceptisch maar hoopvol.

Jan van Dijk,
PvdA Horst aan de Maas

Greenport
Bij de laatste raadsvergadering stemde de SP in met het voorstel om
diverse organisaties met verschillende deelnemende partijen rondom het
voormalige Floriadeterrein, het zogenaamde Klavertje Vier-gebied te
ontvlechten. Van heel veel losstaande vennootschappen naar één Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en een Campus Greenport Venlo.
Wij hadden van het begin af aan
onze twijfels over het hele Klavertje
Vier-gebeuren. Of we er niet teveel
geld in staken en of de risico’s
niet veel te hoog waren. En onze

scepsis werd helaas bewaarheid. Het
nieuwe plan is realistischer dan alles
wat er voorheen lag aan Klavertje
Vier-plannen. Realistischere prijzen,
investeringen van de provincie en de

Anthony van Baal,
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 12 juli 2016
bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 19.00 uur
Bezwaarschrift tegen het buiten behandeling
stellen van een Wob-verzoek.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

vindt 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.

Afvoer zanddepot
Kasteelweg Swolgen
In de maand juli zal het zanddepot aan de
Kasteelweg in Swolgen leeggemaakt worden.
De zand wordt vervoerd naar een bestemming aan de Venrayseweg in Horst.
Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
Naar verwachting zal het leegrijden van het
zanddepot drie weken in beslag nemen. Het vindt
plaats tussen maandag 11 juli en vrijdag 29 juli.

Welke route wordt gebruikt?
De vrachtwagens rijden leeg via Tienray,
Meerlo en Blitterswijck naar de Kasteelweg.
De volle vrachtwagens rijden via Swolgen en
Tienray de kortste route naar de plaats van
bestemming in Horst
Hebt u vragen hierover dan kunt u contact
opnemen met Ton Peeters via (077) 477 97 77.

Onderzoek gezondheidseffecten
van de intensieve veehouderij
Begin juli presenteert het RIVM de resultaten
van het onderzoek ‘veehouderij en gezondheid bij omwonenden’. Het onderzoek heeft
plaatsgevonden in Brabant en Limburg.
De centrale vraag in het onderzoek is of
uitstoot door veehouderijen effect heeft op
de gezondheid van mensen die in de buurt
van deze veehouderijen wonen.
Informatiebijeenkomst
Graag nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst 'Veehouderij en Gezondheid
Omwonenden’. Tijdens de bijeenkomst
presenteren de onderzoekers van het RIVM
de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
Aansluitend is ruimte voor het stellen van
vragen.
De GGD vindt het belangrijk om in het licht van
deze resultaten samen met alle betrokkenen
te kijken naar de resultaten, uitdagingen en

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas

mogelijkheden. Hierin nemen we ook graag
uw vragen, zorgen en ideeën mee.
Wanneer:
Op 11 juli 2016 van 19:30 tot 21:00 uur
Voor wie:
Burgers, lokale belangenorganisaties en
overige belangstellenden van de 6 peelgemeenten (Leudal, Horst aan de Maas,
Nederweert, Peel en Maas, Venray en Weert)
in de regio Limburg-Noord.
Waar:
Baexheimerhof, Kerkstraat 1A, Baexem
Aanmelden:
U kunt uw aanmelding vóór 7 juli a.s. sturen
naar: secretariaatgezondheid@vrln.nl
Vermeld hierbij s.v.p. uw telefoonnummer
en het aantal personen.

Kermis Tienray 9 t/m 12 juli
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
12 juli 2016
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de grifﬁer, de heer
R. Poels, tel: (077) 477 97 70 of (06) 51 85 28 91
of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de
volgende onderwerpen:
• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van
bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte
Leeuwerweg Melderslo.
• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het
bestemmingsplan Kerkveld 2 te Swolgen.
• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van
het bestemmingsplan Woningbouw
Wouterstraat America.
• Voorstel tot het vaststellen van het Aktieplan
Integrale Veiligheid 2016-2019.
• Voorstel tot het instemmen met de
Jaarverantwoording 2015 en tot het niet
instemmen van de Programmabegroting 2017
van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Acquisitie kalendergids
In de komende weken zal de heer L. Christiaens
van FMR Producties bedrijven en instellingen
bezoeken om adverteerders te werven voor de
kalendergids 2017. Het staat u vrij om hier wel
of niet op in te gaan.

Meedoen?
Wil je ook meedoen aan onze fotowedstrijd?
Maak een mooie foto van een plek of gebeurtenis
in Horst aan de Maas en stuur deze in via de
Facebookpagina van de gemeente.

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2017 tot
1 september doorgeven aan Unit Communicatie,
tel. (077) 477 97 77 of per e-mail:
gemeente@horstaandemaas.nl

Bekendmakingen

De mooiste foto van de maand juni in het kader van de fotowedstrijd Kiek Horst aan de
Maas is ingestuurd Christa Duijndam-van Keulen: Pioenrozen aan de Steeg in Sevenum.
Goed voor 35 likes. Van harte gefeliciteerd. In totaal konden we kiezen uit 4 inzendingen in
de maand juni.
Stemmen?
Klik op de 'Like'/'Vind ik leuk' knop bij jouw
favoriete kiekje in het album van de huidige
maand en wie weet wordt dat wel de foto van
de maand.

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. De vergadering wordt live
in video uitgezonden via de website.

Kalendergids 2017

Kiek Horst aan de Maas!
Mooiste foto van het jaar
De volgende maand zijn we al een jaar bezig
met de fotowedstrijd Kiek Horst aan de Maas.
Dat betekent dat we in de loop van augustus
de mooiste foto van elke maand gaan exposeren. Uiteindelijk wordt dan ook de mooiste foto
van het jaar bekend gemaakt.
Meer nieuws over de expositie over een paar
weken.

• Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken
2015, inclusief de Projectenrapportage en de
Rekening in één Oogopslag (RIEO).
• Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota
2016 en de 1ste bijstelling begroting.

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Hofweg 23
Evertsoord
Helenaveenseweg 34
Grubbenvorst
Sevenumseweg nabij nr. 11
Hegelsom
Past. Debijestraat 29

Horst
Veld Oostenrijk 13
Wilhelminaplein 6
van Blitterswijckstraat 12
Venrayseweg 128
Tienrayseweg nabij nr. 15
Witveldweg 104 en 106
Herenbosweg ongenummerd/
Eikelenbosserdijk
ongenummerd

Horst aan de Maas
Vertrokken naar
onbekende bestemming
Kronenberg
Den Spittheuvel 8
Lottum
Hombergerweg 40
Sevenum
Op den Bergen 10
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Dit is mijn club
3/15

SV Oxalis

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven, waaronder veel sportverenigingen. Van turnen tot
beugelen, alle takken van sport zijn vertegenwoordigd. Tijdens de zomerstop blikt HALLO Horst aan de Maas met
vijftien verenigingen terug op het afgelopen seizoen en kijkt ze alvast vooruit. In deze aflevering: SV Oxalis.

Korfbalvereniging SV Oxalis is
twee jaar geleden ontstaan uit een
fusie van ODOS (Hegelsom),
Vonckel Girls (Meterik), Erica
(America) en Wittenhorst (Horst).

SV Oxalis heeft in 2015-2016 een goed
seizoen gedraaid. In de jeugd is het de
E1, D1 en C1 gelukt om kampioen te
worden. De senioren 1 grepen op
doelsaldo nét naast het kampioenschap

in de eerste klasse, maar hebben
desalniettemin een topprestatie
neergezet. De junioren hebben zich in
de hoofdklasse weten te handhaven,
maar doen volgend seizoen vrijwillig

een stapje terug. Speelster en
vrijwilligster Lotte van den Munckhof
(18) speelde dit jaar in de A maar gaat
volgend jaar net als veel van haar
teamgenoten naar de senioren. “De A1
gaat bijna in z’n geheel naar de
senioren en voor de nieuwe A’s is de
hoofdklasse te hoog gegrepen,” vertelt
Lotte.
Dat betekent echter ook dat
er opeens veel meer senioren zijn
bij SV Oxalis. Het aantal seniorenteams wordt dan ook uitgebreid van
twee naar drie. De persoon die deze
groep gaat leiden is Wendy Theelen.
Afgelopen drie jaar stond Bart van der
Burgt als hoofdtrainer van SV Oxalis op
het veld, maar hij vond het tijd voor
iets nieuws. Naar een nieuwe hoofdtrainer hoefde niet lang gezocht te
worden. Wendy Theelen is al lang actief
als jeugdtrainster, eerst bij Erica en
daarna ook bij SV Oxalis. Volgend jaar
gaat zij de senioren trainen en coachen.
“Zij wilde de overstap naar de senioren
maken en wij zochten een nieuwe
hoofdtrainer, dus dat was vrij gemakkelijk geregeld,” zegt bestuurslid Berdien
van Helden (30).
In augustus zijn er voor de senioren
selectietrainingen. Wendy gaat dan
bepalen wie er in welk team komt.
Lotte: “De meeste speelsters zijn wel
wat gespannen voor de selectietrainingen. De nieuwe senioren zijn erg
gedreven, maar de huidige senioren 1

willen hun plekje niet zomaar
afstaan.” Geen makkelijke klus dus.
De lat voor de senioren 1 ligt daarnaast hoog, want Wendy wil hogerop
met het eerste team. “Ik denk dat ze
wel voor promotie wil gaan,” vertelt
Lotte.
Naast een nieuwe hoofdtrainer
heeft SV Oxalis ook een nieuwe
locatiekeuze gemaakt. Vanaf 20172018 gaan de SV Oxalis-speelsters
in Hegelsom korfballen, een locatie
die centraal ligt en voor speelsters
uit alle dorpen goed bereikbaar is.
Volgend jaar blijft de vereniging
nog op sportpark Ter Horst in Horst,
maar het is wel de bedoeling dat
de nieuwe locatie in Hegelsom
dan startklaar wordt gemaakt voor
2017-2018. “Er moeten nieuwe
kleedlokalen komen en we willen
ook proberen om de aanleg van een
kunstgrasveld te realiseren,” zegt
Berdien. Er is dus nog wel wat werk
aan de winkel.
SV Oxalis heeft nog meer doelen.
Hoewel de fusieclub pas twee jaar
bestaat, is er binnen SV Oxalis inmiddels al een hechte eenheid ontstaan
en dat is iets waarmee de vereniging
zich in de komende jaren hoopt
te kunnen promoten. Die eenheid
is iets waar SV Oxalis trots op is.
Berdien: “We zijn een vereniging die
over de grenzen van de dorpen gaat
en dat willen we ook uitdragen.”

Peelrunners op podium

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

Door: Lopersgroep de Peelrunners
De finalewedstrijd voor het Middenlimburgs Avondloopcriterium vond plaats op zaterdag 2 juli in Baarlo. Ook
leden van Lopersgroep de Peelrunners uit Horst deden hier aan mee.

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

In een sterk bezette wedstrijd
wisten twee Peelrunners in de prijzen
te lopen. Berly de Groot werd derde bij
5 kilometer senioren dames, maar was
in het eindklassement na zes wedstrijden eerste.

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

Kay Peeters liep een mooie tijd,
17.29 minuten, en werd in het eind
klassement senioren heren 5 kilometer tweede in een sterk veld.
Marlies Wijdeven liep bij de dames
10 kilometer een mooie tijd van 41.55

minuten en werd tweede. Deze plek
had ze ook in het eindklassement.
Chris Meulendijks behaalde een verdienstelijke derde plaats bij de mannen
veteranen boven 50 jaar in het eindklassement.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl
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IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

Panathinaikos in Swolgen
De Griekse voetbalkampioen Panathinaikos speelde vrijdag 1 en zondag 3 juli een tweetal wedstrijden op Sportpark Kerkebos in Swolgen. “Zowel Panathinaikos als de tegenstanders, Alemannia Aachen
en hoofdklasser FC Silvolde waren vol lof over de accommodatie en vooral de grasmat in Swolgen”,
aldus Sporting ST. Donderdagavond 7 juli speelt Panathinaikos nogmaals in Swolgen, tegenstander is
dan de nummer 5 van Turkije, Osmanlispor FK uit Ankara. De wedstrijd begint om 18.00 uur.
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Jubilarissen scheidsrechtersvereniging
Twee jubilarissen van Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray werden onlangs tijdens de seizoensafsluiting van
de vereniging gehuldigd.
Jo Wijnands uit Tienray werd in het
zonnetje gezet vanwege het feit dat hij
50 jaar lid is van Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray. Hij heeft zelf vele
jaren gefloten, lange tijd bij de KNVB,
en daarna als verenigingsscheidsrechter

bij Sporting ST. Bij de vereniging zelf,
waarvan hij lid van verdienste is, is hij
ook nog eens 25 jaar bestuurslid
geweest. Daarnaast heeft hij deel
uitgemaakt van vele commissies en is
hij actief geweest als kantinebeheerder.

Jan Custers uit Oostrum werd geëerd
vanwege het 25-jarig lidmaatschap.
Al deze jaren is hij actief geweest als
scheidsrechter bij de KNVB District Zuid
II. Gedurende deze periode toonde hij
zich een trouw lid van de vereniging.

Zilver en brons voor Cas
Verstegen op miniorenfinales
Laatste activiteit
sportveld Griendtsveen
Op sportpark de Wiek in Griendtsveen vond zaterdag 2 juli de
laatste officiële activiteit plaats: de inmiddels traditionele zeskamp van voetbalclub en KVW. Aan deze tiende editie deden vijftig
deelnemers mee. Zij moesten een hindernisparcours afleggen met
onder meer een buikschuifbaan en tobbedansbaan, twee-emmertjes-water-halen en sponzen gooien over een muur. De dag werd
georganiseerd met hulp en steun van de vrijwilligers en
Griendtsveense ondernemers De winnaars werden het team
Turftrappers onder leiding van coach Sander. (Foto: Joris Maas)

Ruiterclub Lottum
verenigingskampioen
Door: Ruiterclub Lottum
In Horst werd op zaterdag 2 juli gestreden om het verenigingskampioenschap van Limburg. Ruiterclub Lottum werd hierbij verenigingskampioen.

Door: zwemvereniging HZPC
De minioren Jaargangfinales werden zondag 3 juli gezwommen in Dordrecht. Dit zijn de Nederlandse
kampioenschappen voor zwemmers en zwemsters van 9 tot en met 12 jaar. Namens HZPC hadden Cas Verstegen
(jaargang 2005), Tijn van Kuijk (jaargang 2005), Lars Hagens (jaargang 2006) en Danee Verstegen (jaargang
2006) zich hiervoor gekwalificeerd.
De beste prestatie kwam op naam
van Cas Verstegen. Op de 200 meter
wisselslag, zijn eerste afstand van de
dag, behaalde hij een bronzen
medaille. Later op de middag
veroverde hij nog eens het zilver op
de 50 meter vlinderslag. Hierop bleef
hij slechts 0,2 seconde achter de
nummer 1. Verder kwam Cas nog aan
de start op de 100 meter schoolslag
en 100 meter rugslag, waarop hij
respectievelijk eindigde op plek 4 en
14. Ook Tijn van Kuijk kwam vier keer
aan de start. Tijn zwom in dezelfde
leeftijdscategorie als Cas en zwom

ook dezelfde afstanden. Hij zette
enkele mooie tijden neer en zwom
zelfs sneller dan zijn persoonlijke record
in een 25-meter-bad. Tijn behaalde een
zesde plek op de 100 meter rugslag,
een negende plek op de 100 meter
schoolslag, hij werd vijftiende op de 50
meter vlinderslag en eindigde op de
zevende plek op de 200 meter
wisselslag. Lars Hagens kwam uit in de
leeftijdscategorie minioren 4. Hij had
zich gekwalificeerd voor één afstand,
de 100 meter schoolslag, en zwom een
dik persoonlijk record. Een knappe
prestatie, aangezien zijn oude
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Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

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

persoonlijke record in een 25 meter
bad was gezwommen. Hiermee werd
hij vijfde van Nederland. Tot slot
mocht Danee Verstegen de 50 meter
vlinderslag zwemmen. Zij kwam uit in
de leeftijdscategorie minioren 4.
Danee eindigde op deze afstand op
de zeventiende plek van Nederland
en zwom een mooie tijd. Met deze
miniorenfinales is het zwemseizoen
voor de HZPC’ers beëindigd. Zij hervatten de training half augustus om
eind september weer startklaar te zijn
voor de eerste wedstrijden van het
nieuwe zwemseizoen.

HANSEN

Tandprotheticus P.C. van Kuijk en P. Kool in samenwerking met
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G E S P EC I A L I S E E R D I N

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Voor dit kampioenschap rijden van
elke vereniging vier dressuurruiters een
dressuurproef en worden alle punten bij
elkaar opgeteld. Vervolgens komen vier
springruiters aan de start. En worden
eventuele strafpunten in mindering
gebracht op de scores van de dressuurruiters.
Lottum stond na het rijden van de
dressuurproeven op een tweede plek.
Tijdens het springen werd het terrein
geteisterd door een flinke hoosbui,
onweer en heftige windstoten. Daarom
werd de wedstrijd stilgelegd. De vraag

was of de wedstrijd door kon gaan
gezien de conditie van het terrein.
Na beraad heeft de wedstrijdorganisatie
besloten dat het springen hervat kon
worden. De Lottumse ruiters behaalden het meeste aantal punten en
daarmee de titel Verenigingskampioen
Limburg 2016. Voor Lottum namen Loes
Hoeijmakers, Jikke Verhaegh, Nicole
Dackus, Nika Rutten, Tara Titulaer,
Rick Verheijen en Nicole Seuren deel.
Zij plaatsen zich hiermee voor de
Nederlandse Kampioenschappen te
Ermelo op 3 september in Ermelo.

Afscheid van een
dierbare vriend…
U bent van harte welkom op de

Opening/Open dag op 17 juli 2016
van 11.00 tot 16.00 uur
Locatie: Vennendreef 14, 5807 EV Oostrum (Venray)
Ria van der Heijden Tel.: 06 - 208 902 15

Nieuws
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Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Cheques Coöperatiefonds uitgereikt
Op maandagavond 4 juli werden in het MFC De Buun in Well 21 cheques overhandigd aan de initiatieven die dit jaar een bijdrage ontvangen vanuit het
Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray. Tijdens deze avond werd er maar liefst een totaalbedrag van € 138.458,- toegekend!
Dit jaar zijn er ruim 45 initiatieven ingediend en beoordeeld
door een beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat
uit externe experts en ledenraadsleden. Opvallend was
dat er relatief veel aanvragen ingediend zijn die helaas niet
voldeden aan de criteria voor het Coöperatiefonds maar wel
aan de voorwaarden van de Rabobank Clubkas Campagne.
Daarom heeft de beoordelingscommissie besloten om
€ 25.000,- vanuit het Coöperatiefonds toe te voegen aan de
Rabobank Clubkas Campagne!
Benieuwd naar welke initiatieven dit jaar een bijdrage vanuit
het Coöperatiefonds hebben ontvangen? Op onze website
www.rabobank.nl/horstvenray leest u hier meer over!

‘Gereedschap en metaal,
wij jatten het allemaal’
Dat is de pakkende slogan op de oude bestelwagen waarmee
de politie momenteel rondrijdt in het buitengebied van Horst
aan de Maas. Deze actie maakt onderdeel uit van het project
‘Waak voor inbraak’. Doel is om mensen bewust te maken van
het gemak waarmee dieven hun slag kunnen slaan. Vaak liggen
de spullen gewoon voor het grijpen in schuren en loodsen.
De gemeente en politie van Horst aan de Maas, Interpolis en de
Rabobank hebben samengewerkt om deze actie te realiseren.
Op Youtube is een kort en krachtig filmpje geplaatst over deze
actie, te vinden onder ‘Waak voor inbraak’.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE:
BEDRAG EENMALIG VERHOOGD TOT
€ 100.000,
Het gaat goed met de inschrijvingen: er hebben zich
inmiddels al meer dan 80 clubs aangemeld voor de Clubkas
Campagne! Met deze campagne ondersteunt Rabobank Horst
Venray het verenigingsleven in de regio.
Het aanvankelijke bedrag van € 75.000,- is zelfs eenmalig
verhoogd tot € 100.000,-. De reden daarvoor is dat we veel clubs die
zich voor een donatie uit het Coöperatiefonds hadden ingeschreven
maar niet voldeden aan de voorwaarden, hebben doorverwezen naar
de Clubkas Campagne.
Doet uw club al mee?
Bent u lid van een club? Informeer dan of deze zich al heeft ingeschreven.
Op onze website www.rabobank.nl/horstvenray vindt u alle informatie,
inclusief de voorwaarden voor uw club om deel te nemen.
Bent u lid? Dan mag u stemmen vanaf 4 oktober
Begin oktober mag ieder lid van de bank 5 stemmen uitbrengen op
clubs die zich hebben aangemeld voor de Clubkas Campagne.
Klant zijn bij de Rabobank betekent niet automatisch dat u ook lid bent.
Twijfelt u of u lid bent? Dit kunt u zelf nakijken in Rabobank Internetbankieren onder ‘Uw gegevens’ op de onderste regel.
Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via (077) 38 98 400 of
een e-mail sturen naar particulieren.horstvenray@rabobank.nl

Een
aantrekkelijke
hypotheek

scoort op
meer dan
rente alleen

Ontdek de 10 pluspunten van de Rabobank Hypotheek.
Een hypotheekofferte met lage rente is natuurlijk mooi. Maar is het niet nog
mooier als je ook jaarlijks tot 20% boetevrij mag aflossen? Bekijk de
10 pluspunten van de Rabobank Hypotheek, dat kan net het verschil maken.

Ga naar rabobank.nl/10pluspunten
Een aandeel in elkaar

25 JARIG JUBILEUM
JOLANDA VERSTEEGENKUIJPERS
Op 1 juli was het 25 jaar geleden
dat Jolanda in dienst trad bij
de Rabobank. Deze Horsterse,
woonachtig in Meterik, is al jaren
een vertrouwd gezicht voor onze
zakelijke klanten. Sinds 2006 is
zij werkzaam als assistent
accountmanager Bijzonder Beheer
Bedrijven. Wij feliciteren Jolanda
van harte met haar jubileum,
dat zij inmiddels met haar collega’s
en familie heeft gevierd.
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15 VRAGEN

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

Naam 	
Leeftijd 	
Woonplaats 	
School 	

Maud Brouwers
14 jaar
Lottum
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Hello van Adele. Ze heeft een mooie
stem en maakt mooie liedjes. Ik heb
haar nog nooit live gezien, maar dat is
wel een grote wens van me. Ik luister
ook veel andere soorten muziek.
Vaak zijn dat gewoon verschillende
nummers van verschillende zangers.
Maar Adele blijft toch wel een van de
besten!
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dan zou ik naar de McDonald’s gaan
met vriendinnen. Het liefst zou ik later
een witte of zilveren auto willen. Ik wil
aan mijn rijlessen beginnen wanneer
ik 17 jaar ben. Het lijkt me heel leuk
om rijles te hebben en het lijkt me ook
totaal niet eng.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Ik zou graag een reis naar een tropisch
eiland maken. Welk eiland maakt me
niet uit, als het er maar lekker warm
is. Het liefst zou ik deze reis maken
met een aantal vriendinnen. Ik zou
ongeveer een weekje blijven en dan
vind ik het ook wel weer goed genoeg.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik samen met vriendinnen
met het vliegtuig naar New York gaan.
Het lijkt me leuk om daar dan de hele
dag te shoppen en dan vooral de dure
merken natuurlijk. In de avond zouden
we dan in een megaduur restaurant
gaan eten. Ik ben al een keer eerder
met het vliegtuig geweest en zo’n
lange vliegreis lijkt me dan ook wel
leuk.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou nog graag beter keyboard willen
spelen. Keyboard spelen vind ik heel
leuk om te doen en ik zou er dan ook
graag beter in willen worden. Zelf heb

jongeren 17

aan
Maud Brouwers

ik nooit les gehad. Ik leerde het mezelf
aan via internet of ik improviseerde wat.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Ik zou mijn oma’s willen ontmoeten.
Ik heb beiden nooit echt gekend. Een
oma is overleden toen ik 1 jaar was en
de andere oma heb ik nooit gekend.
Ik zou ze vragen willen stellen over hoe
het vroeger was toen zij klein waren.
Wat deed je als kind het liefst?
Buiten spelen met vrienden. Ik was
eigenlijk altijd buiten te vinden.
In de speeltuin, op het schoolplein of
gewoon op straat. Nu ben ik niet meer
zoveel buiten en dat vind ik soms best
jammer.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn hoogtevrees. Ik heb al hoogtevrees
van kinds af aan. Het lijkt me leuk om
een keer te parasailen maar ik denk
niet dat ik dat ooit ga durven.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?

Dan zou ik graag een vlinder met
mooie felle kleuren willen zijn. Ik vind
vlinders hele mooie en interessante
dieren. Het lijkt me fijn om te
zweven en je helemaal vrij te kunnen
voelen.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Eerst mijn school afmaken en wellicht
studeren. Daarna zie ik wel hoe mijn
leven loopt. Op dit moment zit ik in het
tweede jaar van atheneum. Ik weet
nog niet wat ik later wil worden,
maar ik vind het vak biologie heel
interessant. Dus misschien dat ik daar
iets mee wil gaan doen.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Op de Eiffeltoren in Parijs. Tenminste,
als ik tegen die tijd mijn hoogtevrees
heb overwonnen. Het lijkt me erg
romantisch om in de stad van de liefde
iemand ten huwelijk te vragen. Ik zou
dan gewoon op de traditionele manier
op mijn knieën gaan.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb meerdere hele goede
vriendinnen. Maar Indy is toch wel mijn
beste vriendin. We staan altijd voor
elkaar klaar en lachen veel met elkaar.
Wat ik heel fijn vind aan Indy is dat ik
altijd mezelf kan zijn bij haar. Ze luistert
altijd goed naar wat ik te zeggen
heb en probeert me dan ook altijd te
helpen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik hoef geen tatoeage, omdat ik het
niet zo mooi vind en het me pijnlijk
lijkt. Maar als ik dan toch zou moeten
kiezen dan zou ik een hele kleine
tatoeage nemen op mijn enkel of pols.
Het zou dan wel een symbool moeten
zijn met een mooie betekenis voor mij.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Aan kleding. Ik koop namelijk vaak
kleding omdat ik het leuk vind om te
gaan shoppen. Het lijkt me ook handig
om genoeg kleren te hebben.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Had ik nu maar vakantie. Ik moest
vandaag namelijk naar school. Ik moest
al om 07.00 uur opstaan en ik had tot
15.00 uur les. Over een weekje heb ik
gelukkig vakantie. Dan ga ik met mijn
ouders naar Mallorca. Daar kijk ik zeker
naar uit!

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN
Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

> 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

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

De gebitsmartelaar

Het was weer zover. Ik moest
naar de plek waar meer gereedschap ligt dan in de kluskist van
mijn vader. Waar een verblindende lamp recht in je ogen
schijnt. En waar een penetrante
geur van angst en pepermunt in
de lucht hangt. Nee, het was
niet een lugubere martelkelder
uit een horrorfilm. Ik moest naar
de tandarts (hoewel dat in feite
hetzelfde is).
Ik heb niets met tanden.
Bij het horen of zien van iemand
die zijn tanden poetst, lopen de
rillingen al over mijn rug. Daarom
lig ik ook niet bepaald te
genieten als iemand met
rubberen handschoentjes in mijn
mond aan het wroeten is. Mijn
laatste sprankje vrolijkheid
verdween toen ik plaatsnam in de
‘gezellige’ wachtkamer, die het
ideale gebit weerspiegelt:
verblindend wit, akelig schoon,
strak en recht. Met mijn mond
zover open dat er minstens acht
apparaten inpasten, durfde ik niet
uitgebreid antwoord te geven op
de vraag of ik al vakantie heb.
Voorzichtig knikte ik ja en kwam
er iets van “uh-huh” uit mijn
keel, waarna de tandarts met een
haakje tussen mijn tanden begon
te peuteren. EEN HAAK. Waarom
kan het niet gewoon een zacht
borsteltje zijn waarmee mijn
tandvlees lieflijk gekieteld wordt?
Creperend keek ik naar de blije
poster op het plafond en begonnen de haartjes op mijn armen
spontaan verticale rek- en
strekoefeningen te doen. Ik
voelde mijn waardigheid
wegsijpelen terwijl speeksel en
tandvlees mijn mond uit vlogen.
Nadat de tandarts me erop
betrapte dat ik nog steeds niet
elektrisch poets, probeerde ze
mijn waardigheid nog enigszins
te herstellen met de woorden
“goede mondhygiëne” en “mooi
gebit voor iemand die geen
beugel heeft gehad”. Met een
sprankje vrolijkheid liep ik weer
naar buiten. En dat is de eerste
stap naar volwassenheid:
vernederd worden en er weer
bovenop komen. Geen flauw idee
wat de tweede stap is, dat zal ik
nog laten weten.
Rosanne
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ACTIEWEKEN BIJ NUVA
BIJ AANKOOP VAN
5 ATAG APPARATEN,
EEN ATAG
VAATWASSER
CADEAU!*
AFZUIGKAP,
met vier snelheden,
geluidsarm, afzuigcapaciteit 679M3 en
LED verlichting.

OVEN MET
MAGNETRON,
met hetelucht, boven
en onderwarmte
en grillfuntie, inhoud
51 liter.

5- PITS
GASKOOKPLAAT,
met Supervario-wokbrander.
Door grote branderafstand
meer ruimte voor pannen
en easy-clean coating.

KOELKAST,
energielabel A+,
vier luxe plateaus in
hoogte verstelbaar
voorzien van LED.

VAATWASSER,
vijf programma’s
en start uitstel.
Energielabel A+, laag
energieverbruik en
geluidsniveau.

TOPDEAL

HOOGGLANZENDE
KEUKEN

5.998,-

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET

Incl. Granieten werkblad en achterwand,
5 luxe ATAG apparaten en eenhendelmengkraan vol RVS.
Leverbaar in 12 hoogglans
kleuren.

Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T0493 441111

BOERENKAMPLAAN 143
T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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HALLO RECENSEERT
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

No Man’s Valley levert
puik eerste album af
Na twee EP’s komt de Meterikse rockband No Man’s Valley met zijn eerste album Time Travel, waarvan de
releaseshow op zondag 10 juli in poppodium Grenswerk in Venlo plaatsvindt. HALLO beluisterde het en gaf een
oordeel.
Dat No Man’s Valley, bestaande uit
zanger Jasper Hesselink,
gitaristen Christian
Keijsers en Rob Perree
(bas), toetsenist Ruud
van den Munckhof
en drummer Dinand
Claessens, geïnspireerd
wordt door bands
als The Doors en
The Stones, komt in dit
werk andermaal naar
voren. Time Travel,
dat werd opgenomen
in Sputnik Studio in
het Belgische Schoten,
is een verzameling
van acht nummers
waarin voor zowel
stevige rock als dromerige, soms
melancholische melodieën plaats is.
De Meterikkers beginnen hun
muzikale tijdreis met The Man Who
Would Be King, dat door het lage
tempo en duur van ruim anderhalve
minuut een goede opwarmer is.
Het tempo wordt opgeschroefd met
Kill the Bees, waar een stuk meer
power vanuit gaat. Net als je gewend
bent aan deze krachtigere melodieën
wordt er met Sinking the Lifeboat
weer op de rem getrapt. Het is deze
afwisseling die het album verfrissend

en
verrassend
maakt. Dit komt uitstekend
tot uiting in Love or Axe Murder,
nummer vier van het album. Deze plaat
wordt getekend door een aangename,
meeslepende dynamiek die je er
steeds toe verleidt verder te luisteren.
Als je dat doet, tref je in The
Wolves Are Coming een swingend
nummer waarin het orgelspel van
Van den Munchof, net zoals in het hele
album, goed naar voren komt. Het is

met een duur van nog geen drie
minuten een vrij kort nummer,
maar door het uitbundige
karakter wel uitermate geschikt
voor een live optreden. Man Who
Walked Backwards is vervolgens
een prima tussennummer, maar
blinkt nergens echt in uit.
Het gelijknamige Time
Travel is daarentegen een
goed opgebouwd stukje
muziek met een catchy beat
die je niet meer los laat.
Het slotakkoord is Goon,
een melancholische plaat
die gedomineerd wordt door
pianospel en een traag ritme.
Al met al levert de band
met Time Travel een waardig
eerste album af. Met het
instrumentaal sterke optreden
van de bandleden, de goede
vocalen en variatie in tempo
en power ontstaat er een
aantrekkelijke dynamiek die nergens
in het album verveelt. Met dit in hun
repertoire kan No Man’s Valley zich
met vertrouwen opmaken voor zijn
albumtour. In Horst aan de Maas doet
de band op vrijdag 28 oktober Inside
the Cage Festival in Meterik aan.
Voor andere optredens en informatie,
kijk op www.nomansvalley.com

Kermis in Lottum
De Markt in Lottum was van zaterdag 2 tot en met dinsdag 5 juli
het decor voor de traditionele kermis in het dorp. Voor de bezoekers waren diverse attracties opgesteld, waaronder de botsauto’s,
schietkraam en de draaimolen.

Optreden Maytree
Rhythm & Bluesband
De Maytree Rhythm & Bluesband treedt op zondag 10 juli op het
zomerpodium van Cambrinus in Horst. Dit concert begint om 16.00 uur.

De muziek van Maytree is niet in
één specifiek hokje onder te brengen.
Met een mix van bluesstijlen creëert
de band een eigen geluid, waarin ook
rock -’n- roll en een vleugje country
worden herkend.

Naast Frans Meijboom (leadzang
en gitaar) bestaat de band verder
uit Karel Koster (zang en toetsen),
Koos Koster (zang en bass), Jan
Meyboom (gitaar en bluesharp) en
Ben Paulussen (drums).

7 dagen per week
zomershoppen
MAAK KANS OP EEN
KOFFERSET t.w.v. € 149,85
met de Blokker Zomeractie op
facebook.com/TrefcenterVenlo

Volg Trefcenter Venlo
op FACEBOOK en
blijf op de hoogte
van nieuws,
aanbiedingen en
leuke acties

Het meest
GEVARIEERDE
shoppingcenter van
Nederland

Kijk iedere week op
www.trefcenter.nl
voor nieuwe
AANBIEDINGEN

sogood

TM

CA. 40 VERSCHILLENDE WINKELS | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL
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Openluchtmis St. Goarkapel
De jaarlijkse openluchtmis bij de St. Goarkapel in Meerlo vindt plaats op zondag 10 juli. Deze mis begint om
10.30 uur.
De St. Goarkapel ligt in het
bosperceel tussen Meerlo en Wanssum.
Om 10.00 uur vertrekt fanfare
Eendracht van Meerlo vanaf de kerk
in processie naar de kapel. Om 10.30
uur begint de openluchtmis, die wordt
opgeluisterd door de fanfare. De parochie nodigt iedereen uit om zoveel
mogelijk met de processie mee te

een speciaal Kindernevendienstprogramma. St. Goar wordt in Nederland
alleen in Meerlo herdacht. Deze van
oorsprong Fransman is als jongen
verhuisd naar Duitsland, waar hij bij de
plaats Sanct Goar als kluizenaar heeft
geleefd. Indien het weer slecht is,
vindt de viering in de kerk van Meerlo
plaats om 10.30 uur.

trekken. Zij die niet meer zo goed ter
been zijn, kunnen met fiets of auto
naar de kapel gaan. Deze is bereikbaar
via de Postbaan. Er is voldoende
parkeergelegenheid. Voor een beperkt
aantal zitplaatsen is gezorgd. Degenen
die met de auto komen, kunnen het
beste een (klap)stoel meenemen om
te kunnen zitten. Voor de kinderen is er

• 4 soorten vlees:
- gemarineerde karbonade
- gemarineerde kipfilet
- hamburger
- bbq worst
•
• 4 soorten saus:
- zigeuner
- cocktail
•
- knoflook
- bbq saus

10
borden/bestek
en servetten
kruidenboter,
stokbrood
wit/bruin

p.p.
95
en
sam

• 3 soorten salade:
- huissalade
- pasta kipsalade
- bbq salade
• koude schotel,
aardappelsalade

BUDGETBARBECUE!
#TROTS

GEFELICITEERD!
BEDANKT!

Weisterbeek got talent
OBS Weisterbeek in Horst stond op maandag 4 juli in het teken
van ‘Weisterbeek got talent’. Met als thema Olympische Spelen
voerde elke groep van de school een act op. Er werd gedanst,
toneel gespeeld, gezongen en gesport.Vlak voor de pauze hebben
de kinderen van de sponsorcommissie een cheque overhandigd aan
Unicef. Eind april hebben de kinderen tijdens een sponsorloop
rondom de school gerend voor een drietal goede doelen. Naast de
vaste goede doelen, Cliniclowns en de Johan Cruijff Foundation,
ging het grootste deel van de opbrengst nu naar Unicef. Dit bedrag
was dit jaar 2.789,97 euro.

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

STUDENTEN GEFELICITEERD!
In het hele schooljaar 2015-2016 behaalden ruim dertienhonderd
studenten van ROC Ter AA hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd
allemaal! En voor de toekomst wensen wij jullie in werk of vervolgstudie veel succes.

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

26147

WWW.ROC-TERAA.NL

Nieuwe attractie
op kermis America
In America stond de kermis tot en met dinsdag 5 juli opgesteld
op het plein voor de kerk. Dit jaar was er naast de traditionele
attracties zoals de draaimolen en de botsauto’s, ook een nieuwe
publiekstrekker The Crazy Calipso. Uiteraard konden bezoekers ook
balgooien en op eendjes vissen.

07
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Ibiza in Melderslo
Dansvereniging All for you uit Melderslo bracht zondag 3 juli tweemaal de voorstelling Ariel goes
Ibiza. De voorstellingen vonden plaats in MFC de Zwingel. Aan de show deden de diverse groepen van
de dansvereniging mee.

Boerenzomermarkt bij De Locht
In museum De Locht in Melderslo is op zaterdag 9 juli een aantal demonstraties rond het thema vlasbewerking.
De dag erna, op zondag 10 juli is er een boerenzomermarkt. Er staan onder andere twee draaiorgeltjes en er is een
optreden van de Line Dance Groep.
Op de markt staan een tiental
kramen met onderwerpen als bloemen,
houtsnijwerken en mandenmakers.
Ook zijn er klokkenmakers aanwezig.
De Locht wordt omgebouwd tot een

klein dorpje. De smid, bakker, zadelmaker, touwslager en nog een aantal
beroepen laten hun professie zien op
het plein. Er zijn ook een aantal
versnaperingen te vinden zoals

champignons en snoepgoed. Ook worden biologische groenten verkocht via
de veilingklok.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Lustrum Tuutetrek
Tuutetrek Hegelsom bestaat vijf jaar en viert dit op zondag 17 juli met activiteiten in het thema van de staakbonen. De activiteiten vinden plaats in het centrum van Hegelsom. Het programma begint om 14.00 uur.
Werkgroep Tuutetrek is in 2011
tijdens de opening van zaal Debije in
Hegelsom ontstaan. Hier ontstond het
idee om activiteiten van, voor en door
Hegelsommers te organiseren. Het doel
van de werkgroep is de betrokkenheid
in het kerkdorp vergroten voor jong en
oud. Pimp ow Ei, Nightmare in Hega
en Haegelsum Binnenste Boete zijn
hiervan voorbeelden.
Om 14.00 uur start het programma
met de opening van de expositie
‘pimp owe Boënepaol’. Wie heeft de
mooiste bonenpaal gepimpt? Dit wordt
beoordeeld door een jury. Tussen 14.30

en 17.00 uur worden amateurkoks
uitgedaagd om in 20 minuten het beste
recept met als belangrijkste ingrediënt
het Hegelsoms boontje, te bereiden.
Sportievelingen kunnen zich helemaal uitleven op het Hegelsomse
wereldkampioenschappen ‘Boënepaol
werpen’. Welk team werpt de bonenpaal het verst en op de juiste manier?
De wedstrijd begint om 14.30 uur en
duurt tot 17.00 uur.
Tussendoor verzorgen muziekvereniging St. Hubertus, vocal group
Happy Sound, Opgestoekt en Poespas
optredens. Verder is er een infostand

van Tuutetrek, het dorpsplatform
en de staakbonentelers. Ter ere van
het lustrum is de Hegga Vlinder XL
ontworpen en zondag 17 juli te koop.
De exclusieve Hegga Begga’s zijn
ook nog verkrijgbaar. Er is ook aan de
kinderen gedacht. Zij kunnen zich deze
middag uitleven op een springkussen.
De prijsuitreiking is om 17.30 uur en
aansluitend volgt de afterparty met
dj Stef. De activiteiten vinden plaats in
het centrum van Hegelsom.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juli.
Voor meer informatie en inschrijfformulieren, kijk op www.hegelsom.nl

Zomeravondconcert harmonie Horst
De Koninklijke Harmonie van Horst geeft op donderdag 14 juli een zomeravondconcert. Dit vindt
vanaf 19.00 uur plaats op het Wilhelminaplein in Horst. Het thema van het concert is water. De harmonie wil hiermee mensen die te kampen hebben met wateroverlast een hart onder de riem steken.
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Broekhuizenvorst
Optreden Herriot

vr 8 juli 20.30 uur
Locatie: café Ald Vors

Kermis
za 9 juli t/m di 12 juli
Locatie: centrum

Optredens 30Past7
en dj Styn
za 9 juli
Locatie: feesttent kerkplein

07
07

Concert Zingend de zomer in
za 9 juli 20.00 uur
Organisatie: smartlappenkoor
Huûr Ôs
Locatie:
gemeenschapshuis ‘t Haeren

Informatieavond
stationsomgeving
do 14 juli 19.30 uur
Organisatie: Provincie Limburg en
Gemeente Horst aan de Maas
Locatie:
gemeenschapshuis ’t Haeren

Feestweekend 100-jarig
bestaan
za 9 juli en zo 10 juli
Locatie: centrum

za 9 juli 10.00 uur
Organisatie: 100 jaar Melderslo
Locatie: Museum De Locht

za 9 juli 13.00-16.00 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: examenfuifterrein

Breicafé

vr 8 juli 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

za 9 juli 19.00-01.00 uur
Organisatie: 100 jaar Melderslo
Locatie: examenfuifterrein

Dorpslunch
zo 10 juli 12.00-13.30 uur
Organisatie: 100 jaar Melderslo
Locatie: MFC De Zwingel

Optreden Campaign

Optreden Maytree R&B Band

zo 10 juli 21.00 uur
Locatie: feesttent kerkplein

zo 10 juli 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

zo 10 juli 13.30-18.00 uur
Organisatie: 100 jaar Melderslo
Locatie: MFC De Zwingel

Kronenberg

Meterik

wo 13 juli 19.45 uur
Locatie: gemeenschapshuis
De Torrekoel

vr 8 juli 19.00 uur
Locatie: feesttent centrum

Melderslo Presenteert!

Dorpsraadsvergadering

Terrasconcert – Blues- en
jazzcombo Gee Bass

Kofferbakmarkt

vr 8 juli 20.30-22.15 uur
Locatie: Herberg De Morgenstond

do 14 juli 09.00-16.00 uur
Locatie: evenemententerrein

Terrasconcert
ma 11 juli 20.00 uur
Organisatie: fanfare Renantia
Locatie: Herberg De Morgenstond

Grubbenvorst

Plein Aope Jeu de Boules
Toernooi
za 9 juli 11.00 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

€ 14,95

St. Lambertusplein 2a
5961 EW HORST
t. 077 398 16 45

www.fotoid.nl

Poolse Avond met DJ Fabian

zo 10 juli 11.00 uur
Locatie: centrum

Optreden Musest
zo 10 juli 21.00-23.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Optreden Trade Mark
zo 10 juli 18.00 uur
Locatie: feesttent centrum

Matinee en
handboogschieten

Meerlo

Optreden Hipshakers
Matinee met Green River en
The Hedge

ma 11 juli 15.00-18.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

ma 11 juli 16.00 uur
Locatie: feesttent centrum

Optreden Lara Leaves
ma 11 juli 18.00-21.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Swolgen

Jubileumconcert Back to
the eighties

Optreden Synchronicity The Police Tribute

za 9 juli 20.00 uur
Organisatie:
fanfare Vriendenkring
Locatie:
café-zaal Wilhelmina

ma 11 juli 21.00-22.30 uur
Locatie: OJC Gaellus

Bingo & Pubquiz
di 12 juli 13.00-15.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Tienray

Optreden
Big Bucks & Easy Money

za 9 juli t/m ma 11 juli
Locatie: centrum

vr 8 juli 23.00-01.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

di 12 juli 17.00-20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Feestelijke opening met
ballonnenwedstrijd

Kermis

Optreden
Monstertruck & DJ Clean

Openluchtmis St. Goar

za 9 juli 14.00 uur
Locatie: feesttent centrum

za 9 juli 10.30 uur
Locatie: St. Goarkapel

Dansworkshop

Melderslo

ma 11 juli 14.00 uur
Locatie: centrum

ma 11 juli 10.00 uur
Locatie: feesttent centrum

Optreden ACDC UK

Kermis

za 9 t/m di 12 juli
Locatie: centrum

di 12 juli 20.00-22.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Kindermarkt
za 9 juli 15.30 uur
Locatie: feesttent centrum

Optreden Gaellus Girly Boys

za 9 juli 16.00-18.00 uur
Locatie: centrum

di 12 juli 22.00-23.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Melderse Examenfuif

Optreden Fragment Live

Officiële opening kermis met
ballonnenwedstrijd

Optreden Seabiscuit

vr 8 juli 20.00-01.00 uur
Locatie: Sint Odastraat

za 9 juli 20.00 uur
Locatie: feesttent centrum

za 9 juli 18.30 uur
Locatie: centrum

di 12 juli 23.00-01.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

OUDE
10 + 24 juli
VIDEOTAPES
MEGA
OP DVD
ROMMELMARKT
vraag naar de voorwaarden

Dorpsbrunch met optredens

zo 10 juli 15.00 uur
Organisatie: Harmonie Orkest
Noord-Limburg en Rammenas
Locatie:
café-zaal Ôs Kruuspunt

Zeskamp

Organisatie: Mcc Events
Locatie: Peeldijkje

Griendtsveen

za 9 juli 22.00-01.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Concert
Vlasdag

zo 10 juli 16.00 uur
Locatie: feesttent kerkplein

ma 11 juli 18.00 uur
Locatie: feesttent kerkplein

Optreden Weet je moeder
wel dat je hier band

zo 10 juli 12.00 uur
Locatie: feesttent centrum

Vrienden vaan de Melderse Live Seniorenochtend

Horst

Carbootsale
Optreden Vorster Connection zo 10 juli 08.30-15.30 uur

Optreden Midway Special

Fancy Fair

Carbootsale Horst

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10
Deelnemen markt zie:

www.carbootsalehorst.nl

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

verhuurt het van A tot Z
Verhuurbedrijf Lumar in Horst is op zoek naar een

allround medewerker
voor onze vestiging in Horst.

(M/V)

Lumar is gespecialiseerd in de verhuur van bouwmachines,
hoogwerksystemen en evenementenverhuur.
Uw werkzaamheden:
alle voorkomende werkzaamheden zoals het controleren en schoonmaken
van onze retourmaterialen, alsmede het schoonmaken van onze sanitairwagens
en -units en het schoonhouden van onze verhuurshop, kantine en kantoren.
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die binnen ons bedrijf breed inzetbaar is.
Het aantal uren is in overleg te bepalen maar zal op weekbasis minimaal rond
de 24 uur liggen. Een eventuele uitbreiding is bespreekbaar. De piek van de
werkzaamheden zal liggen op dinsdag, woensdag en donderdag.

Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Functie-eisen:
• zowel in een team als zelfstandig
kunnen werken;
• aﬃniteit met schoonmaak;

• ﬂexibel inzetbaar;
• woonachtig in de regio Horst.

Voor informatie aangaande deze vacature kunt u contact opnemen met onze
vestiging in Horst en vragen naar Dhr. Jan Cox of per e-mail jan@lumar.nl
Sollicitaties voorzien van uw cv kunt u per e-mail zenden aan
Dhr. Jan Cox, jan@lumar.nl

07
07

Medische Religie
zorg

11.00

HALLO voordeelpas

10.30

Deelnemers

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

ANBISE

Het LoopCentrum

America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
8 t/m 14 juli 2016
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.15

Lottum
Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Hof van Kronenberg

De Bekkerie

Hostellerie De Maasduinen

10% korting op de hapjes en
drankjes

Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje

10% korting op een diner
voor 2 personen

Een kop koffie of thee voor € 1

Blauwebessenland

HUIS van de STREEK

5% korting op het hele assortiment

Boerderijwinkel Lenders

IJssalon De Zeuten Inval

5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Brasserie ‘54

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

5% korting op de rekening

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

10% korting op een zonnebril

Center Parcs Het Meerdal

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo

Heilige mis
Rozenkrans

Intratuin Venray

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten

DMS-Service

Eén kop koffie of thee € 1

Kinderboerderij Hagerhof

112

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

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Eén kop koffie of thee voor € 1

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Studio for Hair

De eerste maand van een
knipabonnement voor € 10 en
gratis kleurservicekaart

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Thermaalbad Arcen

Museum de Kantfabriek

Toffe Dagstrand

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Eetcafé Ald Vors

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim

Driegangenmenu voor € 17,50

10% korting op een fotosessie

Wauw speciaal voor jou

Paramedische Voetzorg Horst

Wereldpaviljoen Steyl

Pearle Opticiens Horst

Zorgboerderij “Boer” Hans

Pedicure Praktijk Wilmie

The Zen Company

10% korting op een zonnebril

Goed Haar en Visagie

Extra voordeel!

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

Het is weer tijd voor extra voordeel waar
je helemaal niks voor hoeft te doen! Op
woensdag 20 juli kiezen we de gelukkige
winnaar van een speciale prijs uit alle
HALLO Voordeelpashouders. We maken
de winnaar bekend via onze Facebookpagina. Ook kans maken? Koop dan nu
nog je Voordeelpas voor 2016!

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

10% korting op een behandeling
naar keuze

Tuincentrum Peeters

Pakje!

20% korting op alle voetproducten

De Fabriek

Koffie of thee voor € 1
10% korting op het hele
assortiment

10% korting op het hele assortiment

FotoID

10% korting op een groepsuitje

€ 12,50 korting op de intake

09.00
19.00

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Slender You Fit

Toffedag.nl

25% korting op het tweede gerecht

Bij een pedicurebehandeling een
tubetje voetcreme gratis

Driegangenmenu voor € 10
Entree voor € 5
10% korting

€ 10 korting op een massage,
€ 20 korting op een set
wimperextensions

Win een streekpakket
t.w.v. 30 euro
van Boerderijwinkel Lenders in Sevenum

Ben jij
de geluk
k
HALLO vo ige
orde
pashoud eler?

Priesternoodnummer
Alarmnummer

Ontbijt voor € 3,95

Lunchroom Lekker Gewoën

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Heilige mis
Heilige mis

kerkdienst
kerkdienst

Ruitersport Equidrôme

Eén nacht gratis logeren

zondag
dinsdag
		

De Schuilplaats

Eén kop koffie of thee voor € 1

Duet Kappers

19.00

Tienray

De Ringoven

€ 3.50 op entree voor twee
personen
20% korting op een behandeling

Heilige mis

Sevenum

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Logeerhuis Kapstok

zaterdag
		

Swolgen

Praktijk Ik Leer

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Eén kop koffie of thee voor € 1

Meterik

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Twee proeflessen gratis

Speciaal HALLO Voordeelmenu

17.30
17.30

Into Beauty

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Eethuis BRaM

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

Beej Mooren

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Eclicker

Meerlo
zondag
donderdag
		

anco lifestyle centre

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. € 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. € 17,95

€ 17,50 korting op 10 credits

Kronenberg

zondag

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

€ 1 korting op jam

Hegelsom
zondag

service 23

Kijk vanaf
20 juli
op onze Fa
cebookpagina.

*Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas
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ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
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81

cm

DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

MAX.

7

KG

599,-

499,-

1400

TOEREN

GRATIS

SIEMENS

BEZORGEN &
INSTALLEREN

WASMACHINE WM14N292
r"RVBTUPQCFWFJMJHJOH
r,PPMCPSTUFMMP[FNPUPSNFUKBBSHBSBOUJF
r3FTUUJKEJOEJDBUJFFOWPPSQSPHSBNNFSJOH

NU

BEZORGEN

FULL HD LED-TV UE32J5600
ru DN 4NBSU57
r1JDUVSF2VBMJUZ*OEFY 12* 

799,-

1099,-

699,BOSCH

GRATIS

LUXE INBOUW VAATWASSER SMV86M50

INMETEN*

GRATIS
INMETEN*

r 7PMMFEJHHFÐOUFHSFFSE DPVWFSUT
r /JTNBUFO IYCYE YYNN

r 7PMMFEJHHFÐOUFHSFFSE DPVWFSUT
r /JTNBUFO IYCYE YYNN

899,BOSCH

INBOUW OVEN CMG636NS2

GRATIS
INMETEN*

r WFSXBSNJOHTTZTUFNFO NBHOFUSPOGVODUJF
r /JTNBUFO IYCYE YYNN

SMART TIP! LUISTER MUZIEK
DOOR HET HELE HUIS.

TER UITBREIDING VAN ONS TEAM
ZOEKEN WIJ ENTHOUSIASTE COLLEGA’S!

Sonos is een Smart Speaker systeem
waarmee u muziek kunt streamen. Al
uw favoriete muziekdiensten worden
gecombineerd in één simpele app. Luister
in de woonkamer, slaapkamer, of zelfs in
de badkamer naar een ander nummer of
speel in alle kamers dezelfde track af.
Benieuwd hoe dat werkt?
Kom eens bij ons
langs, dan
laten we
het u zien!

ERVAREN BEZORGER / INSTALLATEUR - Fulltime

Jij?

r2VBEDPSFQSPDFTTPS
r.JDSP%JNNJOH1SP

De Inbouw Specialist in uw regio!

599,INBOUW VAATWASSER SN68M058

GRATIS

SAMSUNG

NU

SIEMENS

349,-

SMART

Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een ervaren bezorger/installateur. In deze
functie zorg je voor de dagelijkse bezorging van bestellingen. Ook het installeren en inbouwen van de apparaten behoort tot het takenpakket. Denk aan het aansluiten en instellen
van tv’s of audio-apparatuur, het installeren van wasmachines en koelkasten, apparaten op
het netwerk aansluiten, of het inbouwen van bijvoorbeeld kookplaten en vaatwassers.

WEEKEND/VAKANTIE-KRACHT VERKOOP - Parttime
We zoeken parttime verkooptalenten die ons in de weekenden en vakantieperiodes kunnen
ondersteunen. Je verkoopt onder andere tv’s, radio’s, wasmachines, klein huishoudelijke
producten en laptops. Ben je bijvoorbeeld net afgestudeerd, en zoek je een leuke en afwisselende bijbaan in de verkoop? Dan is dit een mooie kans!

INTERESSE? MAIL NAAR SOLLICITATIE@ELECTROWORLDTUMMERS.NL
* BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUW APPARAAT. € 50,- VOORAF BEREKEND - ACHTERAF VERREKEND

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

