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Start popcollectief
De Muzikantine
Bram Jacobs (26) en Joep van Wegberg (32) startten onlangs met een nieuw popcollectief in Horst aan de Maas: De Muzikantine. Het idee is ontstaan in de kroeg, toen de
gitarist van de Early Adopters en de singer-songwriter samen zijn gaan brainstormen. Joep: “ We willen muzikanten bij elkaar brengen. Dit idee ontstond ongeveer een jaar geleden.
Ik kreeg vaker de vraag van leerlingen die ik muziekles geef, of ik niet een muzikant kende. Ik vond dat daar iets mee gedaan moest worden.” Lees verder op pagina 25
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Kortingen tot wel op héél veel
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70%

tuinmeubelen, BBQ-,
tuin- en sfeerartikelen

Horst centrum
krijgt eigen walk of fame
Als het aan het Centrum Management Horst ligt, krijgt Horst centrum een eigen walk of fame. Op het Patronaat
en het Lambertusplein worden jaarlijks enkele tegels geplaatst met daarop de namen van mensen die zich
verdienstelijk hebben gemaakt voor Horst aan de Maas. Het Centrum Management Horst stelt samen met gemeente
Horst aan de Maas criteria op.
Voorzitter Jan Nabben: “Het gaat
om mensen die niet meteen opvallen,
maar die zich wel belangeloos hebben
ingezet voor Horst aan de Maas. Dat
geeft wat leven in de brouwerij.
De inwoners gaan dan meer over het
centrum praten. Ook willen we dorps
raden hierin betrekken en jaarlijks
op een terugkerende dag de tegels
onthullen. Het is niet alleen voor de
beroemde inwoner van Horst aan de
Maas, maar we willen ook de gewone
mens in de straat vereeuwigen.”

6%
BTW *
Hardhouten kozijnen, iets voor jou?
Indien gewenst: volledig afgelakt, beglaasd en gemonteerd
Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen” en KOMO gecertificeerd
* vraag naar de voorwaarden

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 465 37 01  I www.beukenkozijn.nl
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KBO Kronenberg waakt voor babbeltrucs

‘Het klinkt wat kortaf, maar de dief blijft
wel buiten’
Een schijnbaar vriendelijke
vlaaibezorger die stiekem je
portemonnee steelt of een nepthuiszorgmedewerker die even in de
kastjes snuffelt naar iets waardevols:
met voorbeelden uit de praktijk
probeert de projectgroep Waak voor
Inbraak senioren bewust te maken
van de gevaren van zogenaamde
babbeltrucs.

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

Zo’n veertig ouderen zijn woensdag
18 juni naar De Torrekoel in Kronenberg
gestroomd om een voorlichting
over babbeltrucs bij te wonen. Har
Timmermans, sinds 2008 betrokken

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

bij de projectgroep Waak voor Inbraak,
en Renco Spoor van de politie lichten
verschillende waargebeurde situaties
toe aan de hand van toneelstukjes
en geven tips. Het beperken van het
aantal woninginbraken gaat goed,
stellen Timmermans en Spoor, maar ze
merken ook dat criminelen nu andere
manieren zoeken om hun buit bijeen
te krijgen. “En daarbij zoeken ze helaas
mensen die nog zijn opgegroeid met
een idee van gastvrijheid en die fysiek
minder kunnen tegenstribbelen”, stelt
Timmermans. Ouderen zijn steeds vaker
doelwit van zogenaamde babbeltrucs,
waarbij criminelen zich met een smoes
toegang tot de woning verschaffen
of bankgegevens verzamelen. Om dit
tegen te gaan, startte de projectgroep
in januari met een reeks voorlichtings

bijeenkomsten. Volgens de project
groep tonen criminelen grote fantasie
en geloofwaardigheid, waardoor het
moeilijk is door het verwarrend verhaal
heen te prikken.

‘Gebeurt zoiets écht?’
Het toneelspel begint. Een
mevrouw hoort de bel gaan en treft
aan de deur een voor haar onbekende
thuiszorgmedewerker die even kennis
komt maken. Terwijl zij koffie gaat
zetten, kopieert hij de gegevens van
haar bankpas. Als hij met een smoes
vertrokken is, belt zijn collega ‘namens
de bank’ en verkrijgt haar pincode.
Even later is haar rekening leeg. In een
tweede voorbeeld laat een bezorger
van de bakker de deur open terwijl
hij met de bewoonster een bestel

ling in de kelder zet. Een handlanger
sluipt naar binnen en steelt haar tas.
Sommige toeschouwers reageren wat
lacherig op de sketches of spreken
schande van de brutale werkwijze.
Anderen kijken oplettend en verbaasd:
gebeurt zoiets écht?
Renco Spoor en Har Timmermans
verzekeren dat de voorbeelden uit
de praktijk gehaald zijn. Ze wijzen
de bezoekers op wat ze beter kun
nen doen: gebruik bijvoorbeeld een
kierstandhouder, vraag om legitimatie,
geef nooit bankgegevens via mail
of telefoon. Wanneer de sketch aan
de hand van de tips opnieuw wordt
gespeeld, is de mevrouw in het stuk
een stuk kordater. Een aantal geïnteres
seerde ouderen op de achterste rij gaat
staan om het beter te kunnen zien. “Ik

bel de Thuiszorg wel, en als u echt van
die instelling bent, dan hoor ik dat en
zie ik u maandag wel weer terug.” Haar
ad remme reactie ontlokt een spontaan
applaus van de aanwezigen. “Het klinkt
misschien wat kortaf, maar de dief blijft
wel buiten”, stelt Timmermans.

Alerter, niet banger
Voorbeelden in overvloed: iemand
leidt de bewoner af, een ander sluipt
de woning aan de achterkant binnen,
klusjesmannen die teveel geld vragen
of de klus nooit afmaken, intimide
rende opritleggers. Je zou er bijna
bang van worden, maar dat is volgens
de projectgroep juist niet de bedoe
ling: “Het doel van de voorlichting is
om mensen alerter en weerbaarder te
maken, niet om ze bang te maken.”

Centrumplan Sevenum

Groengroep niet blij met gerooide
bomen en hagen
Groengroep Sevenum was op zijn zachtst gezegd niet blij toen zij er
onlangs achter kwam dat er hagen en bomen gerooid werden op het Pastoor
Vullinghsplein in Sevenum. In het plaatselijk blaadje deden zij hun beklag
over de in hun ogen onjuiste handelswijze van gemeente Horst aan de Maas.
De lucht tussen groengroep
en gemeente is intussen al weer
geklaard laat secretaris Ron Janssen
enkele dagen later desgevraagd
weten. “We hebben met wethouder
Paul Driessen en enkele ambtenaren
rond de tafel gezeten en gebleken is
dat er sprake is van miscommunicatie.”
Groengroep Sevenum werd vorig
jaar door de dorpsraad betrokken bij
de centrumplannen in het dorp. De
dorpsraad maakt namelijk deel uit van
de klankbordgroep. De groengroep
werd gevraagd advies uit te brengen
over het groen op en rond het Pastoor
Vullinghsplein dat momenteel op de
schop gaat. Janssen: “We hebben
toen een aantal suggesties aan de
gemeente gedaan. We snapten ook

wel dat niet alles overgenomen zou
worden.” Vervolgens bleef het stil,
althans voor de groenroep. De leden
waren dan ook erg verbaasd toen
onlangs een groot aantal bomen en
hagen op het plein sneuvelde. Hier
zaten onder andere adoptiebomen
bij, door buurtbewoners gesponsord
en in 2004 geplant. “Erg jammer
dat er zo met burgerparticipatie om
wordt gegaan”, vindt Janssen. Vorige
week zat de groengroep samen met
de wethouder aan tafel. “Nu blijkt
dat er enkele maanden geleden een
wijzigingsplan is gekomen, met daarin
deze aanpassingen aan ons groenplan
opgenomen. De klankbordgroep ging
ervan uit dat de gemeente dit naar ons
zou communiceren en de gemeente

dacht hetzelfde van de klankbordgroep.
Er bleek dus sprake te zijn van miscom
municatie. De wethouder gaf toe dat
dit inderdaad niet de schoonheidsprijs

verdiende.” De kou is nu uit de lucht en
de groengroep gaat, in samenspraak
met de gemeente, een nieuw advies
uitbrengen.

Grondpennen set
inclusief tas

€15,50

€7,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Kanotocht over de Molenbeek

Landelijke slootjesdag
voor het eerst in Meerlo
Kikkervisjes vangen aan de waterkant en leren over de natuur. Daar draaide het zondag 22 juni in Meerlo om
tijdens de nationale Slootjesdag. Horst aan de Maas deed voor het eerst mee aan dit weekend. Terwijl de jongeren
vooral aan de beek zaten, zochten ouderen de verkoeling op de informatiemarkt bij de St. Goarkapel.

Maak je eigen
opstelling met onze

oranje muffins

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

De organisatie van de Slootjesdag
in Meerlo lag onder andere in han
den van Stichting Mooiland, IVN
Geijsteren-Venray en Waterschap Peel
en Maasvallei. De organisatie is vooral
blij met zoveel jonge bezoekers. Luuk
Konijnenburg (8) uit Meerlo vist net
een geelgerande watertorlarve uit het
water van de Groote Molenbeek. Terwijl
Wim Jongejans van IVN hem uitlegt wat
het is, probeert Luuk het diertje in een
potje met een vergrootglas te vangen.
“Ik krijg ‘m er niet in. Dat beestje is
eigenwijs”, zegt Luuk. Hij vermaakt zich
prima met de gids en leert intussen
dat de larve na een jaar in het water
uitgroeit tot een libelle.
Jongejans: “Het is leuk te zien hoe
kinderen zich kunnen verwonderen aan
de waterkant. Ze ontdekken dingen en
zijn lekker bezig. Dat is het belangrijk
ste. Als ze leren dat in een beek niet

alleen water stroomt, maar dat er ook
van alles in leeft, dan ben ik al blij. Ik
probeer ze af en toe wat te leren, maar
het gaat vooral om de beleving. Kijk
ze nou bezig. Dat is toch heerlijk om
te zien.” Ondertussen komen er steeds
meer kinderen bij. “Mag ik dat netje
daar pakken”, vraagt er een.

Verwondering aan de
waterkant
Veel mensen uit de buurt komen
met de fiets naar de watermarkt.
Auto’s staan er bijna geen. Op de
informatiemarkt is het nog erg rustig.
Marjolein Rozemeijer van Waterschap
Peel en Maasvallei: “Het is prachtig
weer. Beter hadden we het niet kun
nen treffen.” Op de vraag waarom
het nu nog zo rustig is, antwoordt ze:
“Daar is het te doen.” Ze wijst vanaf

de St. Goarkapel naar het stromende
beekje. “De kinderen zijn nu aan het
vissen en straks komen de kano’s.
Dan wordt het vanzelf drukker.”

Informatiemarkt
Op de informatiemarkt winnen vol
wassenen informatie in over vogelnest
kastjes, bijenhotels, over het werk van
de muskus- en beverrat en luisteren
ze aandachtig naar de vrijwilligers die
uitleg geven over alle waterdiertjes in
de beek. Straks, aan het einde van de
middag, komen de laatste kano’s van
de tocht aan. De bakjes met water
dieren aan de beekrand worden steeds
voller. Jongejans: “Jongens, kom hier
eens kijken. Schep eens met je netje.
Hou m’n hand maar vast.” De jongen
die naar hem luistert, haalt zijn netje
door het water en rent snel terug met
een vol visnet.

Meterik krijgt nieuw
oorlogsmonument
Als het aan Wiel Janssen, Hay van Rengs en Edie Pouwels ligt, komt er op het kerkhof in Meterik een nieuw
oorlogsmonument te staan, om de gebeurtenissen die dit jaar zeventig jaar geleden zijn, te herdenken.
Het monument wordt hoogstwaarschijnlijk op zaterdag 27 september geplaatst. De vergunning hiervoor is al bij
de gemeente aangevraagd.
“Het moeten op elkaar gemetselde
stenen worden met daarop een grote
kei. Daarop wordt een vliegtuig gezet
ter nagedachtenis aan dit ongeluk.”
Het oorlogsvliegtuig dat net uit
het Engels Stansted was vertrokken,
zat vol met bommen. Het was op
weg naar het spoorwegcomplex in
Venlo, waar de Duitsers hun wapens

& Organisatie

MARKETING & COMMUNICATIE

Kies voor focus, kies voor Viduro
www.viduro.nl/eefke

zoekt

Tweede Wereldoorlog

Hans Steenmetz coördineert
de plaatsing van het monument.
“Het wordt een monument om te
herdenken dat in Meterik in 1944 net
achter het oude klooster een oorlogs
vliegtuig is neergestort”, vertelt oudberoepsmilitair Steenmetz. Het monu
ment wordt ook geplaatst voor de
omgekomen bemanning. Steenmetz:

Uitv ering

aangevoerd kregen. Tijdens de
vlucht is het vliegtuig geraakt door
Duits luchtafweergeschut. Het
vliegtuig vloog in brand en werd
onbestuurbaar. Steenmetz: “Alle
bemanningsleden probeerden te
springen, maar niet altijd met succes.”
Van de zes, overleefde er één de
crash niet.

vrachtwagenchauffeurs m/v
Ben je geïnteresseerd, kijk dan op:

www.groenteproducties.com

Autoschade?

Gratis deze cabrio tijdens uw reparatie!

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Frontale
botsing
Tienrayseweg
Horst
Een frontale botsing tussen twee
auto’s vond op woensdag 18 juni
plaats op de Tienrayseweg in Horst.
Het ongeval gebeurde rond
17.00 uur.
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Begraven verhalen
6/16

Kerkhof Lottum

Op de kerkhoven in Horst aan de Maas zijn diverse bijzondere grafmonumenten te vinden. Bijzonder
vanwege de mensen die er begraven liggen of door het monument zelf. HALLO Horst aan de Maas gaat in deze
serie op zoek naar die begraven verhalen. In deze aflevering: het kerkhof in Lottum.

Door een onbekende oorzaak
botsten een 22-jarige man uit Venray
en een 50-jarige man uit Meerlo
frontaal op elkaar. Beide mannen
klaagden na het ongeluk over pijn.
Op aanwijzing van de hulpdiensten
mochten de mannen het voertuig niet
verlaten.
Er was geen sprake van beknelling,
maar de brandweer heeft het dak
van beide auto’s verwijderd zodat
de bestuurders makkelijker uit de
auto’s gehaald konden worden. De
slachtoffers werden ter controle naar
het ziekenhuis in Venlo gebracht.

Grote vogeldiefstal
Lottum
Ongeveer honderd vogels zijn in
de nacht van donderdag 19 op
vrijdag 20 juni gestolen uit een
volière in Lottum. De eigenaar trof
’s ochtends een lege vogelvolière
aan.
Volgens een woordvoerder van
de politie had de man de volière niet
afgesloten en zijn er ongeveer tachtig
kanaries, elf Japanse meeuwtjes en
twee Peru-duifjes gestolen. “De man
is al eerder slachtoffer geweest van
een gelijksoortige diefstal.”
Volgens de politie vindt op
jaarbasis ongeveer vijf keer een
vogeldiefstal plaats in Horst aan de
Maas. “Het is ook niet de eerste keer
dat grote aantallen vogels worden
weggehaald”, aldus de woordvoerder.
De woordvoerder stelt dat de
daders nog niet bekend zijn. Er zijn
ook nog geen tips binnengekomen.
De 57-jarige eigenaar van de vogels
heeft een beloning van 1.000 euro
uitgeloofd voor de gouden tip die
leidt tot de aanhouding van de
daders.

Grafkelders

Wanneer we de oprijlaan van
kasteel De Borggraaf in Lottum
oprijden, loopt een oudere hond
ons al langzaam tegemoet. De
viervoeter houdt Ivo van de Voordt,
mede-eigenaar en bewoner van
het edelmanshuis, gezelschap. In
de negentiende eeuw was het
huis eigendom van de familie Van
Soest, een van de eerste kwekers
uit Lottum. Een erfdochter van deze
familie trouwde met de boom
kweker Herman van de Voordt,
de grootvader van Ivo. Sindsdien
bewoont de familie Van de Voordt
De Borggraaf. “Ik zou jullie meer
kunnen vertellen over het kerkhof
hier in Lottum?”, werpt Ivo op. We
knikken instemmend, waarna Van
de Voordt zijn verhaal doet.

er nog. Ook bijna alle graven hadden
schade geleden. Na de oorlog is de
kerk bij de nieuwbouw gedraaid en
zijn bijna alle graven geruimd. Er staat
nog een aantal oude grafzerken tegen
de kerkmuur. De oudste dateren uit
de zeventiende eeuw”, vertelt Ivo. De
grafstenen zijn veelal gebroken, maar
stralen toch een vorm van statigheid

uit. “Graven waren vroeger statussym
bolen. Zerken waren ter meerdere eer
en glorie van de nabestaanden. Na de
oorlog is er in Lottum echter voor geko
zen om mensen geen dure grafzerk
op te dringen. Men kon ook voor een
uniform kruis kiezen. In de dood ben je
immers gelijk, was de gedachte,” aldus
Van de Voordt.

Op de begraafplaats in Lottum
bevinden zich twee grafkelders van
mijn familie,” aldus Ivo. “Dit klinkt
overigens alsof je erin kunt lopen,
maar het zijn gemetselde bakken
waar een klein aantal kisten in
kan,” benadrukt de Lottumer. Voor
de verwoesting van de kerk lagen
zijn overgrootouders en grootvader
al op het kerkhof. Bij het overlijden
van zijn grootmoeder in 1953 is een
nieuwe grafkelder met tongewelf
gebouwd. “Toen mijn vader in 1995
stierf, heb ik ook een nieuwe laten
maken. Er was geen plek meer in de
grafkelder van mijn (over)grootou
ders. Mijn vader was toch wel een
man van tradities. Mijn moeder is
hier enkele jaren later bijgezet. Dit
zal te zijner tijd ook voor mij gelden,
want er zijn nog twee plekken vrij,”
besluit Ivo zijn verhaal.

‘In de dood ben
je gelijk’
“Gedurende de Tweede
Wereldoorlog in 1944 is de kerk
in Lottum opgeblazen. Alles lag in
puin, slechts de muren stonden

Minder toeristen, langere vakanties

Horst aan de Maas
populaire vakantieplek
Ruim 11 procent van alle banen in Horst aan de Maas vallen onder de recreatieve en toeristische sector.
Zij is daarmee de zevende gemeente in de provincie voor wat betreft werkgelegenheid in die sector. Dat blijkt uit
de Toeristische Trendrapportage Limburg die gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken dinsdag
presenteerde.
In Limburg wordt ruim 3,7 miljard
euro omzet gegeneerd door toerisme
en recreatie. Hiermee zijn ruim 37.000
arbeidsplaatsen gemoeid. Iets meer
dan 2.000 banen creëerde de sector
al in Horst aan de Maas, meer dan 11
procent van alle banen in de gemeente.
Buurgemeente Venlo heeft 3.400

Niet zo oud, maar minstens
zo interessant, zijn de graven van
de familie Van de Voordt. “Aan
kasteel De Borggraaf waren sinds de
achttiende eeuw heerlijke rechten
gebonden. Zo had de eigenaar van
het huis recht op een eigen kerkbank
in het priesterkoor en een graf in de
kerk. Toen dit laatste in de negen
tiende eeuw werd verboden, mede
door de stank die dit gebruik met
zich meebracht, werden er buiten op
de kerkhoven grafkelders gebouwd.

banen in de toeristische sector (5,8
procent van het totaal aantal banen)
en Venray heeft 1.120 banen in die
branche, 4,1 procent van het totaal.
Limburg blijft populair voor
Nederlandse vakantiegangers. Op
Gelderland na zijn we de meest
geliefde provincie voor vakanties.

Hoewel het aantal vakanties is
afgenomen, is het aantal overnach
tingen gestegen ten opzichte van
2012. Dat betekent dat Nederlanders
gemiddeld langer in Limburg blijven.
In Noord-Limburg kiezen vakantiegan
gers vaak voor een overnachting op
bungalowparken.

Boetes voor
illegaal vissen
De politie heeft zaterdag 21 en zondag 22 juni controles bij verschillende
wateren uitgevoerd in Horst en de Maas en omgeving. Dat gebeurde op
verzoek van Sportvisserij Limburg, aldus een woordvoerder van de politie.
Zij schreef bij de controles negen boetes uit.
Volgens de politiewoordvoerder
hebben de politie en een buiten
gewoon opsporingsambtenaar twee
dagen controles uitgevoerd. Hierbij
letten ze onder andere op illegaal
kamperen, bodemverontreiniging en
illegaal vissen.
De controles vonden plaats in
Tienray, Swolgen, Broekhuizenvorst,
bij het viswater in de Kasteelse

Bossen in Horst en diverse andere
locaties. “Hierbij zijn op zaterdag zes
verbalen opgemaakt, onder andere
voor illegaal vissen. De boete
hiervoor bedraagt 130 euro. Op
zondag konden drie mensen hun
visvergunning niet laten zien.
Hiervoor hebben ze een boete van
90 euro gekregen”, aldus de
woordvoerder.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

JN Horst ziet Nederlands elftal winnen

Ook bij Jong Nederland Horst werd de voetbalwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Chili maandag 23
juni aandachtig gevolgd. De Nederlanders versloegen het Chileense elftal met 2-0, waarmee het eerste werd
in de poule. De kinderen kunnen daarom ook aanstaande zondag weer een Oranjewedstrijd gaan bekijken.

Het Wilhelminaplein in Horst lijkt een van de grootste
hotspots van dit WK in Horst aan de Maas te worden. De
afgelopen wedstrijden van het Nederlands elftal werden hier
door een oranjegekleurde massa mensen bekeken.
De horecaondernemers aan het plein hebben ook
dit jaar wederom voor een groot scherm gezorgd.

Opvallende vlaggetjes in de E. Dorsstraat in Grubbenvorst: hier wapperen niet alleen verschillende versies
van onze nationale driekleur, maar wordt het oranje gewapper onderbroken door de zwart-rood-gele vlag
van onze oosterburen. Nederland is inmiddels al verzekerd van een plek in de achtste finales van het WK
voetbal. Duitsland is nog niet zeker van deze plek, dat ligt aan de uitkomst van hun derde speelronde op
donderdag 26 juni.
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SCHOENEN
Oplossing voor uw huidprobleem

m.u.v. standaard en nieuwe collecti

e.

€1

schoenmode

Steenstraat 14, Horst | 077 397 01 31 | www.deschoesterschoenmode.nl

• oedeem en steunkousen • acné • couperose • rosacea •
• pigment • eczeem • littekens • ongewenste haargroei •

Berkelstraat 12 Horst
info@huidzorghorst.nl

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

www.huidzorghorst.nl

LEKKER

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

06

familie

26
06

Als de dag is gekomen
dat er afscheid van je wordt genomen
Weet dan dat het geen afscheid is
maar dat “jij”is die ik nu mis……
In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons gedaan
en betekend heeft, delen wij u mede, dat van ons is
heengegaan, mijn zoon, ozze pap, opa en overgrootvader

Piet Huijs
echtgenoot van

Wies Huijs-Austen †
Hij overleed in de leeftijd van 85 jaar.
Horst, Huijs Nelke
Horst, Huub en Karin
Mike en Kim Kyam
Linsey en Hans Djes
Horst, Sef en Carla
Mitch en Mieke
Glenn
Horst, Carla en Hans
Chantal en Myron
Sander
Blitterswijck, Ruud en Sonja

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten,
bloemen en vele andere blijken van medeleven, die wij van u ontvingen
na het overlijden van ós mam, onze oma en alde oma

Jo Geurtjens-Bertrams
Uw belangstelling was en is voor ons een hele grote steun.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Een sterke vrouw is heengegaan……..
Met veel verdriet om haar heengaan, maar dankbaar
voor al die jaren dat wij haar in ons midden mochten hebben
delen wij u mede, dat is overleden ôs mam, oma en oma-Truus

Truus Vullings-Hanssen
Kueb

weduwe van
Vullings en van Ger

Seuren

Zij overleed in de gezegende leeftijd van 97 jaar.

Correspondentieadres:
Weisterbeekstraat 8, 5961 DN Horst

en oma’s klein-en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Dijkerheideweg 5, 5961 NC Horst
De avondwake zal worden gehouden
op donderdag 26 juni 2014 om 19.00 uur
in de aula van uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst.

Bijeenkomst in het uitvaarthuis om 10.15 uur
alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Wij zijn erg dankbaar voor de liefdevolle verzorging
die ôs mam en oma in Hof te Berkel 97 mocht ontvangen.

weduwe van

Wim van Deijnen
Ze is bijna 88 jaar geworden.
Kinderen en kleinkinderen
Familie Coenen
Familie van Deijnen
Binnensingel 26, 3291 TC Strijen
Vrijdag 27 juni om 11.00 uur is de uitvaartmis
in de kapel van Zorgcentrum La Providence,
Ursulinenweide 5 te Grubbenvorst,
waarna we haar naar haar laatste rustplaats zullen brengen
bij pap op de begraafplaats van Sevenum.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Te koop zoete morellen, ook zelf
plukken € 1,- p/kg.
Grote voorraad bloemen, planten en
bomen tegen scherpe prijzen.
P. van Lankveld, Tienraijseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.

Peulen en nieuwe aardappels,
diverse groenten en fruit te koop.
Tevens diverse goederen. van Helden
Americaanseweg 41, 5961 GN Horst.

Vrijdag zal de crematie in besloten kring plaatsvinden.

Zus van Deijnen-Coenen

Bouwplannen? Nog een
bouwplaats te koop ca. 600m2.
Bekkershof Meterik. Uniek wonen in
een groene omgeving. Interesse?
Maak een afspraak. Wij laten u graag
alle mogelijkheden op locatie zien.
Bel 06 52 73 36 00.

Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten, paprika
enz. aardbeienplanten, klein fruit
en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

De uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 27 juni 2014 om 10.30 uur in de aula van
uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst.

Grubbenvorst, 21 juni 2014
Vannacht is heel rustig uit haar leven weggegleden

Obelix Klussenbedrijf.
Grote en kleine verbouwingen en reno
vaties, compleet voor huis en bedrijf.
Tel. 06 26 39 90 76
e-mail obelixklussen@gmail.com

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Horst, Jan † en Truus
Hegelsom, Henk en Gerrie
Horst, Wim en Gerd
Sevenum, Nel en Wiel

Horst, 23 juni 2014

Venray, 24 juni 2014

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.

Dankbetuiging
Alle belangstelling, warmte, hartelijke woorden, bloemen, bezoek
en blijken van medeleven bij het overlijden en het afscheid
van onze lieve moeder, oma en overgrootoma

Truus Craenmehr-Bertrams
hebben ons goed gedaan. Wij gedenken haar met liefde en trots.
Kinderen en kleinkinderen familie Craenmehr-Bertrams.
Namens Stichting Erato dank voor uw donaties.

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor uw belangstelling en het medeleven
dat wij mochten ontvangen na het overlijden van ôzze pap en opa

Wiel Seuren

Gastouder Meerlo buitengebied
heeft na de zomervakantie plek voor
enkele kinderen. Net buiten Meerlo aan
de Molenbeek, mooie plek, veel ruimte.
Dagen in overleg. 06 48 62 81 45 /
cvissershopman61@gmail.com
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Gratis advies/
offerte aan huis. Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen - Sevenum).
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
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
Lekkere frambozen van de teler.
Frambozen direct bij de teler kopen,
we hebben heerlijke zomerframbozen,
elke dag vers geplukt! Ook jam en
siroop. Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
5963 NR, te Hegelsom.
Tel. 06 10 72 63 18.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.

“Seures Wiel”

Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Kinderen en kleinkinderen
Lottum, juni 2014

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

Dag en nacht bereikbaar
Bloemenkwekerij

Reintjes

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600
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Roel Brauer
& Cindy Voesten
trouwen op vrijdag 4 juli 2014
om 14.00 uur voor de kerk
in Broekhuizenvorst.
U bent van harte welkom
op onze receptie
van 19.00-20.00 uur
in Feesterij De Smid
te Wellerlooi

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparaties, laptops,
opschonen, (draadloos) internet,
antivirus, beveiliging.
Bel mij gerust: 06 14 51 11 20.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Aanbieding! Bloeiende hortensia’s
nu 3 voor € 10,00 of 10 voor € 27,50
(div. srt. op=op). Vlinderstruik
(ook kleinbl.), heesters ook veel op
stam, bodembedekkers v.a. € 0,85
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Aardappelen nieuwe oogst te koop.
Werkt snel en erg gemakkelijk door de
zelfbediening. Mts. Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63 Hegelsom.

Te huur woonhuis Zeer ruim en
volledig geïsoleerd woonhuis te huur.
vzv. inbouwkeuken en mooie badka
mer, 2 wc’s. 3 slpk, ruime zolder via
vaste trap. tel 077 463 82 17.
Stassie-Loeep. Proef nog even het
vakantiegevoel, een dag wandelen.
De Stassie-loeep op zondag 31
augustus. Een verrassende tocht in
een prachtige omgeving.
Zie www.knoepnlopen.nl
Gevonden sleutelbos
met 2 sleutels op van Douverenstraat.
Tel. 077 398 37 39.
Te huur woning Lottum:
3 kamers, aparte keuken, keuken,
badkamer met ligbad en wc, garage,
kelder zolderruimte, tuin. Vanaf half juli
beschikbaar. Meer informatie:
Lozeman Tuinmachines Lottum B.V.,
H. Mulders 077 463 23 41.
Te koop electrisch schaap- en
paardscheermachine. Zgan, teab.
Tel. 077 398 38 93 / 06 29 13 26 49.
Ter overname KBO-vakantiereis
16 juli Engeland 7 dagen 2 pers.
Tel. 06 39 82 78 13.
Te koop goed onderhouden
RIH Sigma herenfiets 7 versnellingen
maat 52. Prijs n.o.t.k. Tel. 06 20 51 89 57
Gezocht: volgautochauffeurs.
Wielerclub TWC Oranje zoekt voor de
zondagmorgen/donderdagmiddag
volgautochauffeurs. Voor meer
informatie kun je terecht bij voorzitter
Mien Keijsers, tel. 077 398 64 35 of mail:
voorzitter@twcoranje.nl
Vandaag brei ik, morgen haak ik
en overmorgen haal ik nieuwe wol.
Breimode en handwerken ‘t Schippertje,
Schoolstraat 6 Horst, tel. 077 398 19 75,
www.schippertjehorst.com
Gevonden beige/zwarte tas
met slabbertje op Hombergstraat
in Hegelsom. Tel. 077 398 53 88.
Te koop keramisch fornuis met oven
z.g.a.n. Info 077 398 31 63.

Welkom lief meisje!

Geboren op 20 juni 2014

Fay
Dochter en zusje van:
Auke Dorssers &
Dorien van den Broek
Isa
De Kolk 30
5961 RD Horst

Geboren

Wout

20 juni 2014
Zoon van
Sander Slot en
Marieke van Horck
Kapellerlaan 173
6045 AC Roermond

Geboren

Yinte
17 juni 2014
Dochter van
Daniëlle Douven
en Hans Bach
Zusje van
Mayke en Jelke
Van Douverenstraat 64
5961 JJ Horst

Bijles Engels VMBO-T leerling, 3e jr, wil
graag bijles van student lerarenopleiding
Engels. Interesse? 06 36 07 43 14.

Te koop diverse soorten groenten
en fruit o.a. kersen, rabarber,
blauwe bessen, peulen, snijbonen
(doperwten en tuinbonen op
bestelling) enz. Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Yoga Meerlo zomerlessen op woensdag
2, 9, 16, 23 en 30 juli 19.00-20.30 uur.
Per les € 12 www.yogasanjoca.nl
0478 69 26 73.

Met spoed tijdelijke woonruimte
gevraagd voor 2 pers. (65+) in
gem. Horst a/d Maas. Met of zonder
inrichting. Per 1-10-2014 voor 10-12
maanden. Dank alvast voor uw reacties.
Bel/sms 06 20 84 15 28.

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.

Gevonden mobiele LG telefoon.
Voor meer info bel 077 398 30 51.

Welkom lief meisje

Daantje

16 juni 2014
Dochter van
Paul en Janneke
Kepser-Kleven
Burg. van Kempenstraat 39
5971 AA Grubbenvorst

Rolsteigers & ladders. Verhuur
en verkoop. Bezorgen mogelijk!
Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Te huur bedrijfsruimte
tegen bedrijventerrein Berghem
Sevenum, bedrijfsruimte ca. 200m²
incl. toilet, kantine/kantoor en parke
ren. Evt. 70m² extra te huur. Per direct
beschikbaar. Info: www.arvalis.nl,
dhr. Albers 06 55 72 02 21.

van Enckevort Fruit
Venloseweg 53 Sevenum
Tel. 06-22454865

Ut Glaze Hoês staat dit jaar op het Wilhelminaplein in Horst. Omroep
Reindonk organiseert samen met het Horecacollectief Horst, Centrum
Management en jongerensite Drèksbak een grote inzamelingsactie voor
een lokaal goed doel.
Pieter Janssen van Omroep
Reindonk legt uit waarom dit jaar
voor Horst in plaats van de eerdere
locatie in Sevenum is gekozen.
“We hebben gekozen voor het
Wilhelminaplein in Horst omdat hier
in die periode ook de ijsbaan staat.
Er komen waarschijnlijk drie dj’s in
het huis te zitten. Twee mensen van
Omroep Reindonk en een dj van onze
partners.”

Lokaal doel
De omroep wil graag geld
inzamelen voor een lokaal goed doel
in plaats van aanhaken aan het doel
van 3FM Serious Request, zoals eerder
gedaan werd. Dit doel is nog niet
vastgesteld en inwoners van Horst
aan de Maas kunnen hun ideeën
insturen: “Voor 10 augustus kunnen
mensen hun ideeën inzenden. Het

publiek mag dan gaan stemmen op
het goede doel. We gaan hier dus
niet mee met de stroom, maar kiezen
voor een lokaal doel. We hebben
hiervoor gekozen omdat dat een
grotere impact heeft hier in Horst aan
de Maas. Er zijn hier een hoop goede
initiatieven.”
Verder volgt de organisatie
de 3FM-traditie wel. Janssen:
“Als je het doet, moet je het goed
doen. Er wordt ook niet gegeten
in Ut Glaze Hoês. Net als bij het
Glazen Huis worden er alleen maar
sapjes gedronken. Vrijdagavond
19 december worden de dj’s om
18.00 uur opgesloten. Op dinsdag
23 december om 18.00 uur worden
ze weer uit het huis gehaald door een
bekende Horstenaar. Dan wordt ook
bekendgemaakt hoeveel geld er is
opgehaald.”

Buslijn 65

Bushalte Evertsoord
verplaatst
De bushalte aan de Paterstraat in Evertsoord wordt per 1 juli verplaatst naar de Peelstraat. Veolia Transport vroeg de gemeente de
bushalte te verplaatsen. Dat zou makkelijker zijn in verband met hun
dienstregeling.
Buslijn 65 rijdt van Panningen via
Koningslust, Toverland en Evertsoord
naar het station Horst-Sevenum.
Volgens de gemeente is het belang
rijkste doel van de route dan ook de
aansluiting op de trein. De huidige
halte in Evertsoord zorgt echter voor
een omweg en vertragingen.
Als de halte, die volgens de
gemeente vaak minder dan één
reiziger per dag heeft, verplaatst
wordt, neemt de loopafstand voor
reizigers met maximaal 400 meter

toe, maar is een rijtijdwinst van twee
minuten het gevolg. Dat is volgens de
gemeente reden genoeg om de halte
te verleggen.
Het College van B&W van Horst
aan de Maas wijst daarnaast op de
wensbus die sinds kort in Evertsoord
en Kronenberg rijdt. Deze zou de
Paterstraat indien gewenst alsnog aan
kunnen doen.
Veolia gaat, nu de gemeente op
hun voorstel in is gegaan, de halte
paal voor 1 juli verplaatsen.

Stichting Kukeleku
stopt
Stichting Kukeleku wordt per 1 juli opgeheven. De stichting verzorgt
theatervoorstellingen in de gemeente Horst aan de Maas. Haar activiteiten worden verder opgepakt door cultureel projectbureau Witgoed en van
Bontewas.

Te koop weidesleep 140 cm breed,
ook te gebruiken als rijbak vlakker.
Tevens een weide blöter 120 cm breed
3 messen i.z.g.st. 06 12 91 79 86.

Heerlijke
zoete kersen

Glaze Hoês terug
in Horst

Voorstellingen blijven

Te koop zonnebloemen
en koffieboeketjes € 2.- per bos.
Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp nieuwepeeldijk 35 America
Tel 077 464 13 80.

Te koop

nieuws 07

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

In de praktijk regelde de VOF van
Pieter-Nic van den Beuken en Fred
Houben alles rondom de voorstel
lingen van Kukeleku al. Volgens de
VOF was het moeilijk om bestuurs
leden te vinden die genoeg tijd voor
de stichting vrij konden maken.
Hierop besloot zij de organisatie van
cabaretvoorstellingen, voornamelijk
in ’t Gasthoês in Horst, zelf op zich te
nemen.
Het College van B&W van Horst
aan de Maas acht de continuïteit van

theatervoorstellingen in de gemeente
van belang en stelt de gemeenteraad
daarom voor om Witgoed en van
Bontewas de subsidie te verlenen die
Kukeleku tot nu toe ontving. Hoewel
het lastiger is voor de gemeente
om subsidie te geven aan een VOF
dan aan een stichting, stelt zij dat
“Witgoed en van Bontewas in het
verleden heeft bewezen dat de activi
teiten van Kukeleku volgens afspraak
worden uitgevoerd.” De raad moet
hier nog over beslissen.
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Onderzoek naar glasvezel bedrijventerrein
Berghem
Digitaal opsporingsbedrijf Com-Connect uit Sevenum onderzoekt de mogelijkheden voor het aanleggen van een
glasvezelnetwerk op bedrijventerrein Berghem in Sevenum. Grote kabelaars als Reggefiber weigerden tot nu toe
het buitengebied van Sevenum en het bedrijventerrein aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.
Wilfred van Roij van Com-Connect
is één van de initiatiefnemers van het
project. Hij legt uit: “De grote kabelaars
werken met korte contracten, dat is
hier niet praktisch. We hebben Nedfiber
uit Venlo bereid gevonden om glasvezel
aan te leggen als vijftien bedrijven op
het bedrijventerrein met ons in zee
willen gaan.” Com-Connect en Nedfiber
gaan een langdurig samenwerkings
verband voor meer dan drie jaar met
elkaar aan. Op vrijdag 27 juni organi
seert Com-Connect een glasvezelnet

werkborrel. Tijdens de borrel worden
bedrijven voorgelicht over het initiatief.

De aanleg kan op
korte termijn starten
Van Roij: “Het aanleggen van
glasvezel is voor een bedrijf een
dure zaak. Gezamenlijk kunnen we
de kosten delen, maar het blijft
natuurlijk een investering. We zijn
ook de mogelijkheden voor subsidie
van gemeente Horst aan de Maas en

provincie Limburg aan het verkennen.”
Als vijftien bedrijven interesse hebben,
start Nedfiber met de aanleg. Op dit
moment hebben een aantal bedrijven
al aangegeven interesse te hebben.
“De aanleg kan op korte termijn
starten als alle partijen groen licht
hebben gegeven. Veel bedrijven
op het terrein maken nog gebruik
van een ADSL-verbinding. Maar ons
dataverbruik wordt veel groter en een
ADSL-verbinding is lang niet zo snel als
een glasvezelverbinding”, aldus Van

Roij. Werkgroep Glasvezel Horst aan de
Maas, die gedeeltelijk los staat van de
gemeente en die onderzoek doet naar
de mogelijkheden om glasvezel aan te
sluiten in de gebieden die nu nog niet
aangesloten zijn op glasvezel, volgt de
ontwikkelingen geïnteresseerd.

Daar is simpelweg
geen geld voor
CDA-Raadslid Henk Weijs, aan
gesloten bij de werkgroep, vertelt:
“Reggefiber heeft twee jaar gele
den ongeveer 10 tot 12 procent van
alle adressen in Horst aan de Maas
niet aangesloten. Dit zijn 1.700 tot

2.000 adressen. Je kunt zeggen dat dit
probleem nu opgelost wordt door de
marktwerking, maar de politiek kan
ook ingrijpen. We kunnen alleen niet
kijken naar zo’n specifiek geval als dit.
Hoe sympathiek het initiatief ook is,
daar is simpelweg geen geld voor.”
De werkgroep is wel aanwezig bij de
netwerkborrel. “Ze doet zelf ook onder
zoek naar de mogelijkheden om de rest
van Horst aan de Maas aan te sluiten”,
aldus Weijs.
Op initiatief van de Statenfractie
van het CDA spreekt het provinciebe
stuur in september ook nog eens over
het ontbreken van snel internet in de
buitengebieden.

Brand Pastoor
Vullinghsplein
Sevenum
Een omgevallen fles tinner heeft maandagmiddag 23 juni een brand
veroorzaakt in een appartement op de eerste verdieping aan het
Pastoor Vullinghsplein in Sevenum.

Brandweer en ambulance
waren snel ter plaatse. De vier
personen die aanwezig waren
in het appartement zijn ter

plekke onderzocht door het
ambulancepersoneel. De personen
mankeerden niets. De brandweer
had de brand snel onder controle.

Investering in
natuur
Provincie Limburg heeft ruim acht miljoen euro vrijgemaakt voor de
realisatie van natuur. Een deel hiervan is bedoeld voor natuurgebieden in
Horst aan de Maas.

7½% KORTING
OP DE SLAAPAFDELING

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

Onder andere Natuurmonumenten
en de Coöperatie Bosgroep ZuidNederland krijgen een bijdrage van
de provincie. Het geld is bestemd om
bijvoorbeeld landbouwgrond om te
zetten naar natuurgebied. Ook
worden bedreigde diersoorten
beschermd.

De Verklaring van GrootBeggenum was het startsein voor een
samenwerking rondom de Limburgse
natuur. De acht miljoen euro zijn
bedoeld voor ‘goudgroene natuur’,
zoals de nationale parken en de
Natura2000-gebieden, waaronder de
Mariapeel bij Griendtsveen.
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Parapluplan

Raad vernietigt
bestemmingsplan
arbeidsmigranten
De gemeenteraad van Horst aan de Maas moet het bestemmingsplan
rondom huisvesting van arbeidsmigranten aanpassen. Dat heeft de
Raad van State woensdag 25 juni besloten. Volgens de Raad van State is
niet voldoende afgebakend hoeveel migranten maximaal in een straat
mogen wonen.

De herinrichting van het Lambertusplein in Horst, om hier een belevingsplein van te maken, is in volle
gang. Het riool is inmiddels omgelegd. Voor de kermis in september hoopt de gemeente de fontein,
waarvoor het gat inmiddels gegraven is, klaar te hebben. Daarna moeten nog wat kleine dingen afgewerkt
worden. Half november moet het plein klaar zijn voor gebruik.

Lutèce ontsnapt boete
Hoewel champignonbedrijf Lutèce uit Horst zich schuldig heeft gemaakt aan illegale praktijken, krijgt zij
hiervoor geen boete. Dat maakte de Europese Commissie woensdag 25 juni bekend.
Het Horster bedrijf Lutèce is samen
met het Nederlandse Prochamp en het
Franse Bonduelle schuldig bevonden
aan het maken van prijsafspraken en
het verdelen van klanten in de cham

pignonsector. Dit gebeurde iets langer
dan een jaar lang.
Omdat Lutèce de wandaden zelf
aan het licht bracht, is zij vrijgesteld
van een boete. De andere bedrijven

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

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

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

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

moeten samen ruim 32 miljoen euro
ophoesten. De Europese Commissie
stelt dat veel Europese consumenten
benadeeld zijn door de illegale afspra
ken van de drie.

Gemeente Horst aan de Maas
stelde in juni 2013 een paraplu
bestemmingsplan op over de huis
vesting van arbeidsmigranten. Hierin
staan regels die voor alle bestem
mingsplannen van de gemeente
gelden. De raad van Horst aan de
Maas wilde hiermee ongewenste
huisvesting van arbeidsmigranten
tegen kunnen gaan en gelijke regels
voor alle gebieden van de gemeente
maken. Een inwoner van Sevenum is
tegen het paraplubestemmingsplan in
beroep gegaan bij de Raad van State.
Hij is van mening dat de gemeen
teraad in het bestemmingsplan had
moeten bepalen hoeveel arbeids
migranten er maximaal per straat en

per woning mogen worden gehuis
vest. Hij vreest voor een onevenredige
concentratie van arbeidsmigranten in
bepaalde delen van het buitengebied
van de gemeente. De Raad van State
behandelde de zaak op 9 april.

Regels niet genoeg
begrensd
Uit de uitspraak van De Raad
van State blijkt dat de regels die
de gemeente in het plan beschrijft,
inderdaad niet duidelijk genoeg
begrensd zijn. De Raad draagt de
gemeenteraad dan ook op het
bestemmingsplan te vernietigen en
een nieuw besluit te nemen.

10

winkel&bedrijf

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

Zomervoordeel! Brons voor Foto ID Horst
Korting op de
schoenenafdeling

Eugene van Hoof van Foto ID uit Horst heeft een Brons Master Award gewonnen met een van zijn foto’s. De prijs
werd maandag 16 juni uitgereikt tijdens het Master Photographers Netwerk-congres.

tot 50%
Koopzondag 29 juni open

van 12.00-17.00 uur

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

De foto waarmee Van Hoof in de prijzen viel
Van Hoof is aangesloten bij het
Master Photographers Network dat
jaarlijks bijeenkomsten organiseert met
als doel de fotografie in Nederland naar

10

een hoger niveau te brengen. Hiervoor
houden zij ook halfjaarlijkse wed
strijden, waarbij een vakjury prijzen
toekent.

De vakjury lette onder andere
op emotie, kwaliteit, onderscheidend
heid en techniek van de ingezonden
17
foto’s.

winkel&bedrijf
nieuws
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Ad ve rtorial

anco lifestyle centre breidt
uit met uniek afslankconcept
Vanaf 7 juli biedt anco lifestyle centre een nieuwe en unieke manier van training: de Milon Cirkel.
Deze cirkelopstelling van 6 krachttoestellen en 6 conditietoestellen maakt het mogelijk om in slechts
35 minuten het hele lichaam te trainen. En dat met 15 maal meer resultaat dan op normale fitnesstoestellen.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Veel onderweg?

Gebruik celzout nr. 9
natrium phos. voor de energie.

Deze week 10% korting!
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

“Het unieke zit ‘m in de dubbele weerstand in deze
toestellen”, zegt eigenaar Patrick Bierens van anco lifestyle
centre. “Op die manier wordt de vetverbranding dermate
goed gestimuleerd dat het lichaam nog 3 dagen lang vet
blijft verbranden. Daarnaast worden via deze manier van
trainen extra spieren opgebouwd die ook op de lange
duur voor een betere verbranding zorgen. En een betere
verbranding betekent een slanker en strakker lichaam.”
Met deze nieuwe faciliteiten zet anco lifestyle centre
een nieuwe stap op het gebied van figuurtraining.
“Ruim 80% van onze leden komt naar ons toe om iets
aan zijn of haar figuur te doen. Daarom investeren we
extra in een wetenschappelijk bewezen effectieve manier
van training. We zijn hiermee uniek in Horst aan de Maas
en voorlopig een van de weinigen in Nederland die de
Milon Cirkel aanbieden.”
Meer informatie leest u op www.ancolifestylecentre.nl
of de anco app welke gratis verkrijgbaar is in de applestore
en de android playstore.

Interessante
kennismakingsaanbieding
Iedereen die kiest voor de Milon Cirkel, heeft
een niet tevreden – geld terug garantie. Bevalt het u
binnen de eerste drie maanden niet en heeft u wel
minimaal 20 keer getraind volgens de aanwijzingen
van de instructeurs, dan krijgt u uw geld terug.
Resultaatgarantie dus!

Venrayseweg 114, 5961 AJ Horst, tel. 077 - 398 35 53
www.ancolifestylecentre.nl
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Lezing voorbereidingen
Vierdaagse

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

Het LoopCentrum in Horst organiseert een lezing ‘Klaar voor de
Vierdaagse?’ op maandag 7 juli. De lezing start om 20.00 uur.
Tijdens de avond vertellen onder
andere een sportdiëtiste, een sport
arts en een sportpodotherapeut over
voorbereiding en deelname aan de
Nijmeegse Vierdaagse. Onderwerpen
die tijdens deze avond aan bod komen
zijn onder andere blaren en blaarpre

ventie, eten en drinken, ademhaling,
blessure(preventie) en het dragen van
de juiste schoenen en sokken.
Het LoopCentrum organiseert
de lezing in samenwerking met
Podotherapiepraktijk Thijssen en
Gubbels en VieCuriVitaal.

Businessclub
Wittenhorst
RKsv Wittenhorst uit Horst heeft onlangs haar eigen businessclub
opgericht. De voetbalclub en een aantal ondernemers tekenden de oprichtingsakte op dinsdag 17 juni.

Erf’14 in Melderslo
Bewoners van de St. Odastraat nummer 47,56 en 72 in Melderslo stelden hun erf open voor publiek op
zondag 22 juni. De organisatie van deze dag was in handen van de bewoners Stephan en Nicole, Serge en
Christie en Nico en Maryse. Op ieder erf presenteerden ondernemers zich, maar was er ook ruimte voor
kunst, muziek, workshops en presentaties.

Oh, zit dat zo!
Plaats waar iemand zich thuis voelt

Thuis, thuis voelen,
thuis komen, er in thuis zijn
Thuis voelen in een woonplaats heeft alles te maken met ons welbevinden: hoe ervaren we het wonen? Het is duidelijk dat er verschillen zijn
tussen gebieden en woonplaatsen in de gemeente Horst aan de Maas.
Het is er gelukkig goed toeven. We willen er graag wonen, blijkt uit
monitoring van de gemeente. Chapeau!
WK voetbal kijken is, het opnieuw
opzetten van een dorpskermis of
een verenigingsgebouw realiseren,
het draagt bij aan de óh zo nodige
leefbaarheid. Dit hebben we deels zelf
in de hand. Dan kunnen we ook echt
zeggen dat we ons thuis voelen.
De bindende activiteiten zorgen ervoor
dat we zeggen: terug noar de mam!
Thuis voelen.
Thuis komen
Dit gevoel is er ook bij De Noabere
in Sevenum,een zorgboerderij waar we
met vrijwilligerswerk een belevingskas
voor de medemens hebben
gerealiseerd. Wat een plek, het voelt
gewoon aan als een thuis.
Er in thuis zijn, ‘ergens goed van
op de hoogte zijn’
Dat is nou net wat een plaatselijke
makelaar of taxateur kan bieden. Een
huis van steen, hout, dakpannen is
wel te beoordelen. Maar, minstens zo

De oprichtingsakte werd onder
tekend door het dagelijks bestuur
van Wittenhorst, Ton Hagens, Jac
Hesen en Ger Hesen en namens de
ondernemers door Albert Vermeulen
van ACB Solutions, Eric Janssen van
De Lange Horst en Marc Lenssen van
Lenssen Aandacht x Resultaat.

Baderie-showroom
bij Inter Chalet
In shopping center Inter Chalet in Horst opent op dinsdag 1 juli een
Baderie-showroom. In de showroom van 700 vierkante meter wordt hun
collectie sanitair tentoongesteld.

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

Wat zijn de verschillen tussen
kernen, kun je er wennen, word
ik wel geaccepteerd, dat is een
gesloten gemeenschap… je hoort
soms van die dingen. Ik kan u
zeggen, dat valt meestal wel mee.
Als je jezelf binnen de gemeenschap
mengt tenminste. Aan de kant
staan, brengt meestal weinig
contacten met zich mee. Dit is dan
ook meteen een kenmerk van een
bruisende gemeenschap. Neem deel
aan activiteiten en waar mogelijk,
organiseer mee.
Dit is ook de nieuwe beleidslijn
van de steeds verder terugtrekkende
overheid. Met een mooi woord wordt
dit burgerparticipatie genoemd:
initiatieven worden gewoon van ons,
van u en mij, verwacht, ontstaan in
de dorpsgemeenschap. Komen we
direct bij het woord leefbaarheid.
Of het nou samen op het plein

De businessclub, die momenteel uit
twintig bedrijven uit de gemeente en
omgeving bestaat, biedt de bedrijven
kansen om zich via de voetbalvereni
ging te promoten. Ook biedt de club
netwerkmogelijkheden. Uiteindelijk
hoopt Wittenhorst dat haar business
club uit zo’n veertig leden zal bestaan.

Met het openen van de showroom
biedt de onderneming alles voor het
ontwerp, de levering en vanaf nu ook
de aanleg van badkamers onder één
dak. De Baderie showroom wordt
opgenomen in Inter Chalet shopping
center in Horst.
In haar showroom wordt alles op
badkamergebied, van sanitair tot vloer
verwarming en van tegel tot complete
badkamer, tentoongesteld. Voorheen
was er al een Baderie-showroom in
Horst. In de nieuwe Baderie profiteren
klanten volgens de ondernemers nog
het meest van de kracht áchter de
nieuwe showroom en winkel, gevormd

door totaalinstallateur Gebr. Janssen
Beugen. Dit bedrijf bestaat al bijna
130 jaar.
Het sanitairaanbod binnen megas
tore Inter Chalet wordt flink uitgebreid
met de komst van Baderie. Dinsdag
1 juli is de officiële ingebruikname
van de showroom, maar in het najaar
vindt nog een extra feestelijke opening
plaats.
Baderie is een full-service franchi
seformule met vijftig showrooms ver
spreid over heel Nederland. De show
rooms bieden een collectie sanitair
van topmerken en van het huismerk
Baderie.

Voormalig Groene Kruisgebouw

belangrijk: hoe is de omgeving, hoe
is het dorp, kermis aan de deur of
die rondweg die gaat komen? Zijn
er sluimerende bouwplannen in
de achtertuin? Wel zo handig als je
hiervan op de hoogte bent.
Als lokaal actieve makelaar dien
je dat te weten en te melden.
Alle goede en ook minder goede
aspecten. Gewoon. Er in thuis zijn.
Pas dan bent u geholpen en kunt u
zeggen: dit is echt thuis.

Lottumseweg 37, Broekhuizen
www.coenabsil.nl

Opdidakt Sevenum
verhuisd
Bureau Opdidakt in Sevenum is verhuisd. Vanaf heden werkt het bedrijf
vanuit haar nieuwe locatie in het voormalige Groene Kruisgebouw op de
Mgr. Verstraelenstraat.
Mariëtte Fuchs begon vijf jaar
geleden met haar bedrijf op de
Steinhagenstraat in Sevenum.
Opdidakt verleent onderwijskundige
en psychologische zorg aan kinderen,
jongeren en hun ouders. Inmiddels
is het team uitgegroeid naar elf
medewerkers, waardoor die locatie te
klein is geworden.
Volgens Fuchs is het bedrijf zich
daarnaast aan het voorbereiden op
de transitie voor de jeugdzorg die
per 1 januari 2015 geldt. “We willen
laagdrempelig en goed bereikbaar zijn.

Op de huidige locatie kunnen we hier
niet meer aan voldoen. We hebben te
maken met ruimtegebrek en daarnaast
onvoldoende parkeergelegenheid”,
stelt ze.
Per 23 juni zijn ze actief op hun
nieuwe locatie en wordt tussen de
werkzaamheden door verhuisd.
De officiële opening van de nieuwe
locatie vindt pas op 1 september om
16.00 uur plaats. Wethouder Birgit op
de Laak verricht de openingshandeling
waarna een open huis wordt
gehouden.
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Wat
zeg je?
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Verricht jij vrijwilligerswerk?

‘Fijn om te zien hoe anderen
genieten’

Achter de bar van de voetbalkantine, als leider actief bij een jeugdvereniging of lid van de
vrijwillige brandweer: vrijwilligers vind je overal. Veelal wordt dit vrijwilligerswerk uit betrokkenheid verricht en niet voor de financiële vergoeding die er soms tegenover staat. Ruim de helft
van de inwoners van Horst aan de Maas verricht dan ook een vorm van vrijwilligerswerk.
Eenzelfde aantal vindt echter ook dat je mensen niet kunt verplichten vrijwilliger te zijn.
Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Het merendeel van de vrijwilligers, sociale contact met anderen een van
de leuke kanten van het vrijwilligers
39 procent, is actief in de sport- en
werk. Sommigen
recreatiesec
‘Zinvol bezig zijn met zaken die vinden het fijn
tor. Maar ook
iets te kunnen
bij sociale
er toe doen’
betekenen voor
en culturele
organisaties zijn ‘Iets voor een ander betekenen’ een ander. Ook
de waardering
veel vrijwilligers
‘Vrijwilligerswerk verdringt
die je ervoor
te vinden. Denk
betaalde banen’
terug krijgt is
bijvoorbeeld
een reden om vrijwilligerswerk te gaan
aan musea, de basisschool of een
doen. “Ik vind het fijn bezig te zijn voor
jeugdorganisatie. Voor velen is het

Nee
43%

anderen zodat
die kunnen
genieten van
iets wat jij mede
georganiseerd
hebt”, laat één van
de vrijwilligers weten.
“Ik vind het prettig me nuttig te
maken voor de medemens”, rea
geert een ander. Niet iedereen heeft
echter tijd om vrijwilligerswerk te
doen. Anderen vragen zich af of al dat

vrijwilligerswerk wel
zo goed is. “Ik vind
dat de vrijwilligers
steeds meer de
betaalde banen
overnemen,
onder het
mom van:
dat heeft de
gemeenschap
weer goed voor
elkaar.”
Vrijwilligerswerk
moet niet verplicht
worden, vindt 55 procent.
“Als het verplicht wordt, gaat het niet
werken. Maar vrijwillig betekent niet
vrijblijvend”, vindt iemand. Er al dan
niet een financiële vergoeding voor

Ja
57%

krijgen, geeft niet de doorslag, vindt
51 procent. “Ieder moet voor zichzelf
kijken of hij of zij vrijwilligerswerk wil
doen. Hier moet je mensen niet toe
verplichten, want dan krijg je vaak niet
het gewenste resultaat. De vrijwil
liger moet het willen”, zegt een ander.
Een derde voegt daar nog aan toe:
“Als ik leuk vrijwilligerswerk vind, is het
geen verplichting en hoef ik er geen
financiëletegemoetkoming voor.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Ingezonden brief

Reactie op artikel in HALLO van 19 juni over fijnstofrapportages Grubbenvorst

Gezondheidsschade bij omwonenden
Wat ondergetekende al vele jaren eerder in vele rapporten aan het
College van B&W, dorpsraden, artsen en politieke partijen heeft geschreven, wil ik hier kort nog eens herhalen.
Artsen en de GGD lezen het
Nederlands tijdschrift voor Genees
kunde. Ik vind daarin een artikel over
Aspergillus. Die schimmel is resistent
geworden. Er ligt 300.000 ton dierlijke
ammoniakrijke gierrijke mest en
bergen boomschors en compost tus

sen Horst en Grubbenvorst. Wat al de
bovengenoemde deskundigen op het
gebied van de gezondheid niet weten,
is dat onder andere deze schimmel,
die daar ook in zit, miljarden sporen in
de omgevingslucht uitstoot. Bewoners
kunnen tot 5 kilometer van de bron

ziek worden. Dit is al in de vorige eeuw
bewezen door wel vijftien onderzoe
kers. Fijnstof meten heeft dus voor
gezondheidsschadende micro-organis
men en chemische ontsmettings- en
bestrijdingsmiddelen geen enkele zin.
Dit vergeten alle deskundigen bewust
of onbewust. En daar komt nog iets bij:
de gemeente handhaaft nog steeds
niet. De Raad van State oordeelde
onlangs: handhaven op ammoniak.

Maar over de 300.000 ton die in
de open lucht ligt, moet maar een
nieuwe procedure bij de Raad worden
opgestart, vindt de toezichthoudende
ambtenaar.
Fijnstofmetingen geven bijvoor
beeld wel aan dat er bij bepaalde
weersomstandigheden een code rood
is. Dit is altijd op bepaalde tijden. Het
is dan dus duidelijk dat er werkzaam
heden zijn, waarbij fijnstof vrijkomt

en een gemeentemilieuambtenaar
kan controleren en het bedrijf kan
beboeten.
Er is nu dus al gezondheidsschade
bij omwonenden. Dit kunnen de art
sen in het bloed laten onderzoeken.
De GGD moest zich schamen dat zij
niet een artikel in genoemd tijdschrift
aan de praktijk kán of wíl toetsen. Het
NGB mag daar nooit (bij)komen.
Peter Rechsteiner, Horst

Gezocht: enthousiast
verkooptalent met passie
voor brood en banket
Derix, De Echte Bakker heeft plaats voor

een winkeldame

(20 - 30 uur per week)

Derix, De Echte Bakker staat voor kwaliteit, heeft
aandacht voor de klant hoog in het vaandel staan
en vindt een prettige werksfeer belangrijk.
Ben jij klantvriendelijk, vind je brood een prachtig
product en lijkt het je gezellig om ook op zaterdag
in onze winkel te werken?
Stuur dan binnen een week een mail naar
debbie@bakkerijderix.nl
Wij zijn Beste Echte Bakker van Limburg en staan landelijk in de top 3!

Derix

De Echte Bakker
Kerkstraat 14, tel. (077) 39 81 085, Horst
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Bespreking Poll week 24

Pas als iedereen zich aanmeldt, werkt Burgernet
kijken naar het vermiste kind of te reageren als ze iets verdachts hebben
gezien voor, tijdens of na de plofkraak. De inwoners worden daarmee de
oren en ogen van de politie, waarmee de kans groter is zaken sneller op te
lossen.
Anderen twijfelen over de effectiviteit van het systeem: het zou onrust
kunnen zaaien en mensen bekijken de berichten amper of negeren ze.
Of de oneens-stemmers verwachten dat het systeem ook met een paar
aanmeldingen werkt of dat ze denken dat Burgernet helemaal geen zin
heeft, dat is niet duidelijk geworden.

Pas als iedereen zich aanmeldt, werkt Burgernet. Deze stelling
werd verdeeld beantwoord. Ruim twee op de vijf stemmers op deze
poll (43 procent) was het er mee eens. Bijna drie op de vijf stemmers
(57 procent) vindt het niet nodig dat iedereen zich aanmeldt om profijt te
hebben van een systeem als Burgernet.
Gemeente Horst aan de Maas stuurde onlangs naar alle huishoudens
in haar gemeente een brief waarin ze haar burgers oproept om zich aan
te melden voor Burgernet. Als bijvoorbeeld een kind wordt vermist of een
plofkraak is gepleegd, dan krijgen de deelnemers een bericht om uit te

De muzikantine is overbodig in Horst aan de Maas
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Muzikanten Bram Jacobs en Joep van Wegberg zijn gestart met De
Muzikantine. Met het initiatief brengen zij muzikanten met elkaar in contact en
zorgen hiermee dat talent boven komt drijven. Vanuit hun achtergrond als pop
muzikanten richten zij zich vooral op de popscene in Horst aan de Maas.
In de toekomst willen de initiatiefnemers van de Muzikantine een fysieke
ontmoetingsplek realiseren. Maar in Horst aan de Maas zijn al genoeg plek
ken waar jongeren en dus ook jonge muzikanten elkaar kunnen ontmoeten. De
popscene in onze gemeente is al een bloeiende. Op internet en via sociale media

is voldoende gelegenheid voor muzikanten om zichzelf te presenteren. Ook de
geplaatste film- en geluidsfragmenten voegen hier iets aan toe. Een fysieke loca
tie, waarschijnlijk met gemeentegeld, is overbodig en geldverspilling.
Toch blijft de fysieke ontmoeting de allerbeste manier om elkaar beter te
leren kennen. Dan kun je als muzikant echt laten horen wat je in mars hebt en
geef je je medemuzikanten de zekerheid dat het filmpje op internet geen slimme
trucage is. Ook kun je laten zien wie je bent, bijvoorbeeld hoe je reageert tijdens
een jamsessie. De muzikantine is overbodig in Horst aan de Maas. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 25) > Ik wil ook inspraak hebben in straatnamen > eens 53% oneens 47%
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Broodje
kip pesto
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geldig t/m zondag 29 juni 2014

aanbieding van de week

Zondag geopend
van 12.00-17.00 uur

Crist Coppens
magere runderlappen
4 stuks € 6,95
VLEESWARENKOOPJE

bij 150 gram leverkaas
100 gram vleessalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
EXTRA
BELEGEN

BEDMODE

kilo

9,50

Theo van Eeuwijk

lekkere pikante kaas

MAASDAMMER
GATENKAAS
Nootachtig en
iets zoete smaak

500 gram

3,95

BADMODE TAFELMODE

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur
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Marieke
ment...
“Misschien moeten we de
luxaflex maar dichtmaken”, grap
ik tegen mijn collega. Ons
redactiekantoor kijkt uit over de
rotonde aan de Stationsstraat in
Horst. Loeiende sirenes: we
horen en zien brandweer,
ambulance of politie al van ver
aankomen. Even op het internet
kijken en we weten ook meteen
waar ze heen gaan en of het de
moeite waard is om er achteraan
te gaan. Piepende banden: een
blik uit het raam en we zien een
fietser die voorrang heeft
genomen en een automobilist
die hem net op tijd heeft weten
te ontwijken. Een tijdje geleden
verloor een aanhanger een deel
van zijn lading op de rotonde.
Vanuit ons kantoor hadden we
een perfect uitzicht op hoe de
twee mannen hun goederen
probeerden op te laden, terwijl
een ongeduldige buschauffeur
hen bijna van de sokken reed.
Het nieuws ligt inderdaad soms
letterlijk op straat.
Zo’n uitzicht op een drukke
weg heeft echter ook wel eens
nadelen. Vooral wanneer je,
zoals ik, bij elk geluid opkijkt,
nieuwsgierig naar wat er aan de
hand is. Maar ook konijntjes,
vogeltjes en ander wild trekt
mijn aandacht. Zo hadden we
een tijdje terug een heuse
konijnenfamilie voor ons raam.
Regelmatig klonk er een ‘oh,
daar zitten ze weer, wat schattig!’ en ‘kijk, hij knabbelt aan
een sprietje gras’, door de
redactie. Collega Herman, wiens
bureau niet bij het raam staat,
besloot na twee keer wijselijk
niet meer te reageren op de
uitroepen van zijn vrouwelijke
collega’s. Deze week werd een
huis aan de Stationsstraat
voorzien van een nieuw dak.
Ook erg interessant om te
volgen. In zulke gevallen zou het
echter misschien beter zijn
wanneer we gewoon alle ramen
dicht zouden maken en de
luxaflex sluiten. Niks geen
huppelende konijntjes en vrolijk
fluitende koolmeesjes meer.
Serieus aan het werk. Maar ja,
met alles dicht en op slot missen
we misschien wel een tractor die
per ongeluk rechtdoor over de
rotonde rijdt, waardoor de haan
van zijn sokkel dondert en op
een haar na een passerende bus
mist. Dan toch maar de luxaflex
open en af en toe afgeleid
worden door een groepje
pubermeisjes dat lachend en
schreeuwend voorbij fietst.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

In aanloop naar vakanties

Extra avondopenstelling
burgerzaken
Dit jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas weer extra avondopenstellingen in aanloop naar
de vakantieperioden. In april zijn er al 3 geweest en voorafgaand aan de bouwvak is de afdeling
burgerzaken open op donderdag 3, 10 en 17 juli van 16.00 uur tot 20.00 uur.
Voor de procedure rondom het aanvragen van
een paspoort of Nederlandse identiteitskaart
kunt u kijken op de gemeentelijke website. Hier
staat precies wat u mee moet nemen en wat de
prijzen zijn.
Afspraak maken
Wist u, dat u ook buiten de vrije inlooptijden op
afspraak terecht kunt? U kunt deze afspraak zelf
via de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl) inplannen.

Heeft u op het moment, dat u deze afspraak
wilt maken, geen computer ter beschikking;
geen probleem.
Bel naar het gemeentehuis (077 - 477 97 77)
en onze medewerker zal graag voor u deze
afspraak reserveren.
Document klaar?
U kunt op de website bekijken of het door u
aangevraagde paspoort of Nederlandse
identiteitskaart klaar ligt.

Kavel beschikbaar ten behoeve van de bouw van vrijstaande woning

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in
het zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over
mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn,
een mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere
manier helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in
Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over
wat u zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Knuffelbeer
een (h)echt festival
voor de hele regio

Burgemeester Creemersstraat
te Grubbenvorst
Aan de Burgemeester Cremersstraat te Grubbenvorst is een kavel beschikbaar voor de bouw
van een vrijstaande woning. De kavel is ongeveer 630 m2 groot. Voor deze kavel geldt een
aangepaste kavelprijs.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is gevestigd
aan de Kerkstraat 5 in Horst, en is tevens te bereiken via 077- 260 00 00 of info@startpuntwonen.nl
of www.horstaandemaas.nu.

http://www.horstaandemaas.nl/Inwoners/Wonen_en_leefomgeving/Woningbouwplannen/Actuele_aanbiedingen_bouwkavels/Bouwkavel_Burgemeester_Cremersstraat_Grubbenvorst

Verplaatsing bushalte Evertsoord
Op dinsdag 1 juli zal Veolia de bushalte op de Patersstraat in Evertsoord verplaatsen. De halte
vóór de vrouwengevangenis Ter Peel wordt verplaatst naar de Peelstraat, nabij groepsaccommodatie Het Korhoen.
Voor vragen kunt u terecht bij Ton Peeters via het centrale nummer van de gemeente 077 – 477 97 77.

Hegelsom | 28 juni t/m 1 juli

Voor meer informatie, kijk op

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

“In onze vriendengroep hadden we een aantal jaar geleden een wild idee: het organiseren
van een eigen festival in America. We liepen al even rond met plannen en vier jaar geleden hebben we onze ‘droom’ werkelijkheid laten worden. De allereerste keer onze eigen
festival: Knuffelbeer. Met twaalf vrienden en de hulp van een grote groep vrijwilligers is
het ons gelukt. Het was een geweldig succes.”
We doen het niet alleen
We spreken Stijn Jacobs, één van de organisatoren, in aanloop naar de vierde editie,
op 30 en 31 augustus. “Dit jaar gaan we
voor het eerst naar twee dagen. We hebben
een nieuw concept bedacht, waarover ik
nog niets kan zeggen, en zijn nu druk bezig
met de invulling van de beide dagen. Het is
voor ons een volgende stap in de ontwikkeling van ons festival. Een leuke stap die
we kunnen zetten dankzij het enthousiasme
van alle mensen om ons heen.
Wat begon als een dorpsfeest, is uitgegroeid tot een echt festival voor de hele
regio. De dorpsraad, Jong Nederland en de
voetbalclub steunen ons al vele jaren. Maar
ook de gemeente helpt ons waar mogelijk.
We hebben regelmatig overleg en ze trekken echt samen met ons op.
Voeg daarbij ook nog de vele vrijwilligers
die een handje uitsteken. Het festival groeit,
dankzij de sterke betrokkenheid van het
dorp. Het geeft ons ook een goed gevoel
om door te gaan, we weten dat we het niet
alleen hoeven doen.”
Zwarte cijfers
“Vrijwilligers, handjes en steun zijn belangrijk om het rond te krijgen. Maar uiteindelijk

moet er ook financieel een goed plan klaar
liggen. Voor een groot deel zijn we daarbij afhankelijk van onze sponsors. Samen met de
inkomsten uit het festival kunnen we elk jaar
zwarte cijfers schrijven. Zijn er nog bedrijven
of organisaties die hun naam graag verbinden
aan een gemoedelijk, onafhankelijk festival?
Die mogen natuurlijk altijd bellen.”
Twee dagen feest
Voor de vierde editie heeft de organisatie
de lat weer een stukje hoger gelegd. Voor
het eerst staan er twee dagen geprogrammeerd. “We hebben natuurlijk een creatief
aangekleed festivalterrein, dat voorzien is
van alle faciliteiten. Een dag extra is niet het
probleem, we moeten alleen op zoek naar
een goede invulling. We denken dat we nu
een mooie concept hebben bedacht voor de
zondag. Ik kan daar nu nog niet veel over
vertellen.
De zaterdag wordt ingevuld volgens het
beproefde recept: binnen- en buitenlandse
bands en dj’s die de bezoekers een potpourri
van muziekstijlen voorschotelen. Voor het
laatste nieuws, alle informatie en het programma, kijk op: www.knuffelbeerfestival.nl of
op www.facebook.com/knuffelbeerfestival”
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Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Voor meer informatie, kijk op

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

Inrichten 60 km-zone

Deze week wordt weer een deel van het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas
ingericht als 60 km-zone.
Om welk gebied gaat het?
Het gaat om het gebied ten westen van de
Middenpeelweg. Hier gaat dan op alle wegen
buiten de bebouwde kom een maximum snelheid gelden van 60 km/u. Tevens wordt de
grens van de bebouwde kom van Griendtsveen
op enkele plaatsen aangepast.

Wat wordt er gedaan?
Onze buitendienst plaatst nieuwe borden en
verwijdert overbodige borden.
Voor vragen kunt u terecht bij Ton Peeters
via het centrale nummer van de gemeente
077 - 477 97 77.

Voor Taxus-inzameling tegen kanker

Grubbenvorst
Horsterweg 47c

Horst
Dijkerheideweg 14
Afhangweg 7
Gebr. van Doornelaan
Akkerweg 8

Horst aan de Maas
Aanwijzing toezichthouders

Lottum
Veilinghof 12

Broekhuizen
Roamweg 17

Melderslo
Mathijs Claessensstraat 49
Sevenum
Hoogbroek 24
Hoogbroek 26
Broek 22

Gezonde
voeding!

Verzamelplekken gezocht
Wist u dat er in taxus een stof zit die gebruikt wordt in geneesmiddelen tegen kanker? Deze
stof heet baccatine. De gemeente is gevraagd om verzamelplekken te zoeken voor taxussnoeisel. Wij zijn daarvoor op zoek naar vrijwilligers die het snoeisel van de taxus willen verzamelen.

Beleef de Dag
De inzameling levert niet alleen grondstof op
voor chemokuren, maar ook een bijdrage voor
KWF Kankerbestrijding. Per kuub snoeisel wordt
er 50 euro overgemaakt aan dit goede doel.
Wij zoeken vrijwilligers (burgers of bedrijven) die
op eigen terrein taxussnoeisel willen inzamelen.
Het gaat om een periode van 2,5 maand: van
15 juni tot 31 augustus. Uw belangrijkste taak is
toezicht houden op de kwaliteit van het snoeisel.
U kunt zelf de aanlevertijden bepalen.

Het snoeisel wordt minimaal eens per week
opgehaald.
De inzamelactie van dit jaar loopt al, dus we
zoeken mensen die snel van start kunnen!
Meer informatie en aanmelden via mail:
gemeente@horstaandemaas.nl of telefoon
077 – 477 97 77. Bij voldoende belangstelling
houden we op maandag 30 juni om 16.00 uur
een korte informatiebijeenkomst bij gemeentewerken.

Fietstocht 55-plussers
Noteert u alvast in uw agenda:

Op woensdag 17 september 2014
vindt de 8e fietstocht van ‘Beleef de Dag’ plaats!

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

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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een afspraak
plannen. Als u een afspraak heeft gemaakt, wordt
u met voorrang geholpen.

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

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.
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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.

Voorrang op rotondes: College, maak van ‘de nul een punt’
Door Jos Gubbels werd in een eerdere HALLO al aangegeven dat
eenduidigheid van uitvoering van rotondes binnen de bebouwde kom zal
leiden tot meer duidelijkheid en daardoor tot minder risico’s voor fietsers
en voetgangers.
Het voorgaande college heeft met
de raad een afspraak gemaakt ‘van
de nul een punt’ te maken, nul ver
keersslachtoffers per jaar. Dat moet
dus omgezet worden in daden. De
veranderingen rond de rotondes laten
zien dat het college en de verant
woordelijk wethouder deze problema

tiek dan serieuzer moeten oppakken.
Als rotondes goed worden uitgevoerd,
helpen ze de veiligheid. Het is dan
ook goed dat het college hier aan
dacht voor heeft. Niet alleen voor de
voorrangsregels, maar vooral ook voor
de uitvoering. In die juiste uitvoering
zijn de college-acties voor verbete

ring vatbaar. De rotonde bij de Jumbo,
tussen Sevenum en Horst is daar een
negatief voorbeeld van. De doorgaande
fietser moet nu plotseling stoppen
voor afslaand verkeer, terwijl hij toch
de indruk krijgt onderdeel te zijn van
een doorgaande weg en dus voorrang
verwacht van afslaand verkeer. Dit
is voor alle verkeersdeelnemers een
onduidelijke situatie en dat zal zich
vertalen in ongevallen, zeker als ook
het toeristenverkeer gaat toenemen. Bij
de juiste uitvoering van een rotonde bij

de gekozen voorrangsregels moet het
fietspad op minstens tien meter afstand
van de rotonde liggen. Daardoor
wordt voor een fietser duidelijk dat hij
geen onderdeel is van de rotonde. Bij
veranderingen is het van belang na de
ideevorming eerst de consequenties
te inventariseren en de noodzakelijk
veranderingen door te voeren en dan
pas de regels te veranderen, anders is
er te weinig aandacht om ‘van de nul
een punt’ te maken. Nu is het gevaar
alleen maar groter geworden.

College, neem uw verantwoor
delijkheid, corrigeer de fouten bij dit
project en zorg dat de situatie snel
echt veilig en begrijpelijk wordt voor
dat er ongelukken gebeuren.
Wilt u hierover of over andere
politieke zaken met ons spreken, dan
kan dat. Elke eerste zaterdag van de
maand zijn we daarvoor van 11.00 tot
12.00 uur beschikbaar in de biblio
theek in Horst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

dit allemaal te bezoeken. En weke
lijks verschijnen verslagen van allerlei
mooie evenementen in de diverse
media. Niet alleen mooi voor de eigen
inwoners, maar ook voor de toeris
ten en andere bezoekers die korte of
langere tijd in onze mooie gemeente
verblijven.
Kortom, de handen worden uit de
mouwen gestoken en prachtige feesten

en evenementen georganiseerd, groot
en klein. Het bruist in Horst aan de
Maas. In een aantal gevallen mede
mogelijk gemaakt door gemeente Horst
aan de Maas, maar in veruit de meeste
gevallen eigen initiatief. Samen met de
mensen in je directe omgeving. En zo
hoort het ook.
Na de vakantieperiode gaat het
‘gewone’ leven weer verder. Maar

als we elkaar dan net zo weten te
vinden om samen zaken op te pak
ken, kan ook het gewone, dagelijkse
leven heel bijzonder zijn. Samen het
verschil maken en er iets moois van
maken. Daar gaat het CDA in Horst
aan de Maas voor.
Maak er een mooie zomer van!
Elbert Joosten,
CDA Horst aan de Maas

Bruisend
De zomer is officieel begonnen. De vakantieperiode staat weer voor de
deur. Wat zullen we gaan doen? In Horst aan de Maas geen gebrek aan
mogelijkheden.
In elk dorp is er met grote
regelmaat wat te doen en te beleven.
Activiteiten worden georganiseerd
door de plaatselijke horeca, verenigin
gen, buurten, clubs van vrijwilligers of
individuele enthousiastelingen.

Recent nog kon je in de bijlage van
de HALLO een overzicht vinden van
wat er deze zomer allemaal te doen en
te beleven is. Meerdere pagina’s vol,
gedurende de hele zomerperiode. Je
eigen agenda komt dagen te kort om
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Nieuw bij Eetcafé Maaszicht:

kom en proef tapas

Vanaf donderdag 19 juni starten we met een nieuw concept: Kom en Proef
Tapas. Op deze tapasavond kunt u naar keuze allerlei culinaire hapjes bestellen.
De gerechtjes bestaan onder andere uit scampi’s, steak, saté, een couscoussalade etc. Gemiddeld duurt een avond 3,5 uur, maar u kunt de hele avond
onbeperkt genieten. Wij serveren elke oneven week op donderdag tapas voor
€ 26,50 per persoon (excl. drank). Aanvang: 19.00 uur. Alleen op reservering.
Eetcafé Maaszicht
Veerweg 12 • 5872 AG Broekhuizen lb
077-4631866
eetcafemaaszicht@hotmail.com
www.eetcafemaaszicht.nl

Chauffeurs CE

geconditioneerd vervoer te Venlo

Met veel streekproducten en demonstraties van oude
ambachten. Er zijn keramisten, kunstschilders, een
klokkenmaker, imker, touwslager, boekbinder,
leerbewerker, een grutterswinkel en vele anderen.
Dionysos geeft informatie over bier, wijn en likeur
maken. Er zijn antieke fietsen, oude tractoren en jonge
Belgische trekpaarden.
Kinderen geven een show van ouderwetse kinderkleding.
Voor de kinderen is er een speurtocht en broodjes bakken.
En er is veel muziek.
Informatiecentrum voor:
Asperges
Champignons
Glastuinbouw
Plattelandsleven

Broekhuizerdijk 16d
5962 NM Melderslo
Tel: 077-3987320
www.museumdelocht.nl
info@museumdelocht.nl

Open:
apr - nov: alle dagen
van 11.00 - 17.00 uur
nov - april: wo/za/zo
11.00 - 17.00 uur

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar CE-chauffeurs:
• je hebt rijbewijs CE en diploma CCV-B of Code95 en
> 1 jaar CE-rijervaring
• je bent minimaal beschikbaar van maart tot en met eind september
• je bent woonachtig in omgeving Venlo, maximale afstand 40 km
• je bent inzetbaar voor meerdaagse ritten buitenland / 1-daagse
ritten binnenland
• je bent de Duitse taal machtig in woord en geschrift
• je bent representatief, communicatief vaardig en hebt een
klantgerichte instelling
• je beschikt over de nodige motivatie,
verantwoordelijkheidsgevoel en werkinzicht
• je beschikt over een VOG of deze is opvraagbaar
• je bent in het bezit van een digitale bestuurderskaart
• ervaring met geconditioneerd transport en ADR is een pré
Arbeidsvoorwaarden
Goede primaire arbeidsvoorwaarden, volgens toepasselijke CAO.
Kun je aan bovengenoemde kwalificaties voldoen?
Reageer dan op deze vacature via de website www.allroad.nl ->
vacatures, via telefoonnummer: 040 - 213 53 70 contactpersoon:
Jolanda Slaats óf via jolanda@allroad.nl

Allroad Sectorpool Transport en Logistiek B.V.
Kastelenplein 168b, 5653 LX EINDHOVEN

en zo 17
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GEPLUKT Jo Verlinden

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.

Koken met

Randy

Elke week stelt chefkok Randy
Zeegers van het Maashotel in
Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten. Met
zijn tips maakt u de heerlijkste
gerechten die het beste uit de
ingrediënten naar boven halen.

Asperge
taart
voor 4 personen

Benodigdheden:
• 5 vellen filobladerdeeg
• 100 gram geitenkaas
• 1 kilo asperges
• 25 gram boter
• 15 gram verse basilicum
• 125 ml slagroom
• 3 eieren
• peper en zout

Bereiding:
• Laat het filodeeg twee uur
ontdooien in de verpakking;
• maak de geitenkaas schoon en
verwijder de korsten. Rasp de kaas;
• schil de asperges en leg ze in
ruim water;
• zet de asperges met koud water op
het vuur en haal ze van het vuur af
zodra het begint te koken;
• zodra de asperges zinken, zijn ze
goed en mogen ze goed uitlekken;
• verwarm de oven voor op 200°C;
• vouw het filodeeg uit en smelt de
boter in een pannetje;
• bestrijk het filodeeg met de
gesmolten boter;
• vet een ovenschaal in met boter en
bekleed de schaal losjes met het
filodeeg;
• doe de basilicum met de slagroom
in een keukenmachine en pureer
deze tot een homogene massa
ontstaat;
• meng de eieren en geitenkaas door
de slagroom en breng de massa op
smaak met peper en zout;
• schenk de massa in de ovenschaal
en leg de asperges met de kopjes
om en om erbij;
• bak de taart af in 25 minuten.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Jo Verlinden (82) is een sportfanaat in hart en nieren en is bijna vijftig jaar getrouwd met Annie (74). Deze
Grubbenvorstenaar is een actieveling en heeft een vlotte babbel. Dat hij het hart op de juiste plaats heeft, is te zien
aan zijn vrijwilligerswerk bij de Winkel van Sinkel in Grubbenvorst. Deze week wordt Jo geplukt.
Als jongeman trainde Jo al
actief. “Elke dag als ik tijd had.
De enige uitzondering hierop was het
aspergeseizoen. Dan moest ik werken.
We hadden thuis een aspergebedrijf.
We begonnen om 05.00 uur en waren
klaar om 22.00 uur. Dat waren lange
dagen, maar die periode duurde
gelukkig maar zeven weken in het
jaar. Dan was het voetbalseizoen toch
afgelopen, dus maakte het ook niet
zo veel uit dat ik niet kon trainen. De
kermis volgde na het eind van het
aspergeseizoen, dat was altijd feest.”

Voetbal en atletiek
“Tot mijn 44e heb ik gevoetbald,
toen ben ik overgegaan op atletiek.
Ik liep al hard toen ik voetbalde en

het hardlopen lag me beter. In Venray
ontstond in die tijd atletiekvereniging
ATV, sinds de oprichting ben ik daar lid
van. Later ben ik ook lid geworden van
De Peelrunners. Elke dag ging ik toen
duurloop doen, vooral in de omgeving.
Ik rende dan 15 tot 25 kilometer op
een dag. Maar ik trainde ook met
intervallen. Ik heb dit altijd met plezier
gedaan.”
Wanneer Jo ging rennen,
overpeinsde hij geen zware kwesties:
“Ik ben niet zo’n denker. Je moet aan
goede dingen denken wanneer je
aan het rennen bent. Natuurlijk word
je moe, maar daar moet je niet bij
stilstaan. Ik ging vooral rennen om
conditie op te bouwen en om moe te
worden. Mijn favoriete trainingsgebied

PUZZEL

was toch wel de Schadijkse Bossen.”
De prijzenkast in de fitnessruimte
van Jo staat helemaal vol met prijzen.
Zó vol, dat hij besloot een tweede
prijzenkast aan te schaffen. Hij is zeven
keer Nederlands kampioen geworden
in de categorie cross. Bij deze vorm
van hardlopen ren je door de natuur.
Onofficieel is Jo acht keer Nederlands
kampioen, maar tijdens een race had
een kleine fout een groot gevolg:
“Ik had mijn nummer opgeplakt.

Het was volgens mij nummer 69.
Ik vroeg nog aan iemand of ik het goed
had opgeplakt en diegene zei dat ik
het nummer op de kop had opgedaan.
Dus ik herstelde mijn fout. Bij de
prijsuitreiking werd ik van het podium
afgehaald. Ik werd gediskwalificeerd
omdat mijn nummer dus toch verkeerd
om zat. Toen baalde ik wel even.”
Een hoogtepunt voor Jo
was de deelname aan het
wereldkampioenschap van 1979
samen met andere Nederlandse
collega’s. Dit vond plaats direct na het
aspergeseizoen en zoals hij zelf zegt:
“Ik was niet in de beste vorm, maar
het was echt een mooie ervaring. Het
is echt om nooit te vergeten. Ik heb
daar met Chinezen gepraat, alleen
verstonden ze mij niet.”
Jo deed in 2009 mee aan de
Europarun, een estafetteloop van
Parijs naar Rotterdam, waarbij hij
heeft geholpen als masseur bij de
sponsorloop voor kankerbestrijding.
Hij is nog steeds actief bezig met sport.
Zo fietst hij elke dag nog 25 kilometer
en sport hij enkele malen per week in
zijn eigen fitnessruimte. Verder geeft
hij ook sportmassages. “Ik wilde nog
graag bezig blijven met sport. Daarom
ben ik 15 jaar geleden begonnen met
het geven van sportmassages. Daar
heb ik verschillende cursussen voor
moeten volgen. Door de jaren heen
heb ik alle blessures langs zien komen
die ik zelf ook heb gehad. Hardlopers
zijn doodlopers. De technieken die ik
vroeger gebruikte tijdens het rennen,
geef ik nu door aan de hardlopers die
ik masseer.”

Breast Care Ria
Specialiste borstprothesen
en aangepaste lingerie

Service aan huis
is mogelijk
SEMH gecertificeerd
tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
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www.biancasknipshop.nl

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

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.

3

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

3

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

malse rund schnitzel

100 gram

€ 1,95

sambaballen

100 gram

€ 1,15

Oplossing vorige week:

doelpalen (kip)

per stuk

€ 1,50
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Skybox (heerlijke Tapas)

€ 6,95

4-2-2 systeem (8 saté met saus in pot) € 5,95
bij 150 gram seranoham gratis meloen
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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zondag 29 juni

koopjes
zondag
12.00 - 17.00 uur

AGENDA

Horst Centrum

17 juli

Zomermarkt
24 juli

Zomermarkt
31juli

Zomermarkt
5 augustus

jaarmarkt

‘Horst centrum
bruist als nooit tevoren’
Het realiseren van extra parkeerplaatsen, de herinrichting van het
Lambertusplein en het organiseren van diverse activiteiten in het centrum van
Horst. Jan Nabben, voorzitter van Centrum Management Horst: “We hebben nog
ideeën genoeg om het centrum bruisend te maken en te houden.”
De herinrichting van het Lambertusplein om hier
een belevingsplein van te maken is in volle gang.
“We hadden gehoopt dat het voor de kermis klaar
zou zijn, maar dat gaat helaas niet lukken.
De fontein is dan wel in ieder geval klaar.”
Nabben: “Ook hopen we dat de verbouwing van
het Kloosterhof snel gaat beginnen, zodat deze
eind 2015 wordt opgeleverd. Een aantal commissies
buigt zich nog over de uitwerking van de plannen,
maar wij hebben het volste vertrouwen dat het
lukt. Ik verwacht ook veel van het te realiseren
Gasthoêsplein in Horst, zeker nu Herberg de Troost
haar naam eraan hee verbonden.”
Het is een greep uit de activiteiten waarover
Jan Nabben te spreken is. “In samenwerking met
jongerenvereniging Dreksbak en Omroep Reindonk
hebben we ervoor gezorgd dat Ut Glazen Hoês weer
in Horst staat.” Dit huis komt naast de ijsbaan te
staan op het Wilhelminaplein en met het draaien
van verzoeknummers haalt de organisatie geld
op, dat ze aan een lokaal doel schenkt. Over de
ontwikkelingen van Horst-centrum, waaronder
het opknappen van de rotondes, is Nabben

ook enthousiast. “Net zoals het succes met de
voortuinenwedstrijd, die we dit jaar voor derde
keer houden en inmiddels met 115 deelnemers”,
aldus Nabben.
In samenwerking met Fontys Hogescholen,
Citaverde College en het Huis van de Streek komt op
het Lambertusplein een Boere Mèrt. “52 weken per
jaar zal er op het Lambertusplein een boerenmarkt
komen, met alleen producten uit Horst aan de
Maas. Het is geen vervanging van de weekmarkt
op dinsdag. De opstelling van de markt hoort
bij de nostalgie van Horst: we creëren dezelfde
situatie zoals de markt vroeger was. Ondernemers
presenteren hun producten, waarbij de kraampjes
in een U-vorm worden geplaatst, met een centraal
betaalpunt. De markt wordt opgeleukt met muziek
en bezoekers kunnen producten proeven. Dit is ook
heel aantrekkelijk voor de toeristen”, zegt Nabben.
Nabben: “Organiseren zit in de aard van Horster
ondernemers. In het najaar presenteren we onszelf
op de Hiltho. En precies een jaar later komt er een
groot culinair evenement. We zetten Horst aan de
Maas als echte agrarische samenleving op de kaart.”

03
19

m
u
r
t
n
e
c
t
s
r
o
H
n
i
s
e
i
t
c
a
Acties en aanbiedingen van deelnemers:
10% EXTRA
kassakorting

Alleen vandaag 10%
extra kassakorting
Gasthuisstraat 22

op alle afgeprijsde schoenen

DE HELFT VAN DE HELFT

ALLEEN tijdens deze koopzondag

OP aangegeven artikelen

OP ALLES

10% extra KASSAkorting
Steenstraat 4

Tweede PAAR
voor een euro

ALLEEN tijdens deze koopzondag

10% korting
op alle niet afgeprijsde artikelen

Kerkstraat 17

VROUW
WO M E N ’ S

W E A R

Kerkstraat 28a

schoenmode

Steenstraat 10a
14
Kerkstraat

ZOMEROPRUIMING
PROFITEER ALS EERSTE VAN HET GROOTSTE

10% extra kassakorting
op afgeprijsde artikelen
actie geldig t/m zondag 29 juni 2014
en niet geldig op reeds gekochte artikelen

(uitgezonderd standaard en nieuwe collectie)

Hoofdstraat 14

Wilhelminaplein 1

VOORDEEL VANAF ZONDAG 29 JUNI 12.00 UUR

Kerkstraat 20a

Buitengewoon compleet!
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Eerste weekend European Supermono 800

U kunt bij ons terecht voor:

Meteen punten voor
Bob de Boer

> 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

Door: Bob de Boer
De eerste ronde voor het European Supermono 800 kampioenschap vond afgelopen weekend op het circuit
Snetterton in Engeland. Ruim 30.000 bezoekers zagen Bob de Boer uit Broekhuizenvorst punten pakken in de wedstrijd.

Klikgebit en Kunstgebit

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

De Boer maakte goede progressie
tijdens de vrije training wist de veer
tiende plaats te behalen. Op dit circuit
had Bob nog nooit gereden. In het
Europees kampioenschap met een veld
van 34 deelnemers, kwam Bob na de
start als negende door.

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

MEER KOPEN = MEER KORTING

*

Na een heftige strijd wist Bob
in de eerste manche een zevende
plaats te pakken. In manche twee
moest hij weer als veertiende starten,
maar Bob wist weer met de start een
aantal plekken naar voren te komen.
Hij moest er hard voor strijden maar

het ging hem goed af. Hij wist ronde
na ronde zijn concurrenten voorbij te
steken en werd met een mooie vijfde
plek afgevlagd.
Bob de Boer staat nu gemiddeld
vierde in het Europees kampioen
schap.

Budoclub Horst

Vier maal geslaagd voor
25% 30% 40% 50% een dan
1 stuk

4 stuks
2 stuks 3 stuks of meer

speciale aanbiedingen met kortingen tot wel

70%

Door: Budoclub Horst
Op de regionale en landelijke dan-examens van judo en jiu-jitsu slaagden afgelopen weekend vier leden van
Budoclub Horst voor hun dan.

* tenzij anders aangegeven

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

LUIKSE
MARKT IN
WANSSUM Iets te vieren?
ZONDAG • Voor alle feesten
en partijen
6 JULI
cafÉ

VAN 09.00 - 17.00 UUR

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

Entree € 3,00

Kinderen t/m
12 jaar GRATIS

Meer info:
Eric van Aerle - 0492-525483

F

terras

F

z alencent rum

Op zaterdag mocht Patrick Mooren
met partner Daan Reijnders op examen
voor de eerste dan judo in Roermond.
Patrick liet een formidabel examen zien.
Op diezelfde dag in Wijk bij Duurstede
mocht jiu-jitsu-leraar Ger Hegger zijn

laatste deel voor de vijfde dan laten
zien. Hij slaagde met voldoening en
respect vanuit de examencommissie.
Zondag waren de trainingsmaten Sjuul
Hegger, de zoon van Ger, en Peter Weijs
jeugd-jiu-jitsu-leraar aan de beurt voor

de tweede dan jiu-jitsu. Sjuul was als
eerste aan de beurt en was ook
succesvol. Peter mocht daarna aan de
slag en overtrof ieders verwachtingen.
Samen hebben ze er hard voor getraind
om dit resultaat te behalen.

Fusiekorfbalvereniging

SV Oxalis toch naar Horst
Fusiekorfbalvereniging SV Oxalis gaat zich toch niet vestigen op sportpark Wienus in Hegelsom. Op verzoek van
het College van B&W van Horst aan de Maas start zij per 1 juli op sportpark Ter Horst in Horst.

• Aantrekkelijke
arrangementen
• Plaats tot wel 300
personen
• Alles uit eigen keuken
Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

L

kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

De presentatie van de nieuwe naam SV Oxalis in april
Toen de fuserende korfbalvereni
gingen van America, Meterik, Horst en
Hegelsom eind 2013 een fusierapport
maakten, richtten zij zich op sportpark
Wienus in Hegelsom als uitvalsbasis.
Het College van B&W heeft op basis van
het gemeentelijke accommodatiebeleid
toch besloten om sportpark Ter Horst
als nieuwe locatie aan te wijzen voor
sportvereniging Oxalis.
Volgens de fusievereniging zijn
voor de gemeente vooral het concen
treren van voorzieningen en de kosten
voor de benodigde aanpassingen voor
sportpark Wienus aanleiding voor de

keuze. De gemeente en vereniging
zouden op sportpark Wienus ongeveer
50.000 euro moeten investeren voor de
renovatie van sportvelden, de verlich
ting en bouw van kleedlokalen. Met
werkzaamheden aan de fundering zou
dit volgens de sportvereniging kunnen
oplopen tot 100.000 euro. Hiervoor had
zij niet genoeg financiën. Bij sportpark
Ter Horst zijn die investeringen niet
nodig.
De gemeente wil volgens de
vereniging de multifunctionele sport
accommodaties bij voorkeur vestigen
op grotere sportaccommodaties en

wil deze ontwikkelen tot ‘sportieve
omgevingen’. Sportpark Ter Horst past
volgens hen binnen de beleidskaders
en heeft genoeg velden vrij om de
fusievereniging meteen te kunnen
huisvesten. Ook zijn hier kleedlokalen,
verlichting, een kantine en parkeer
plaatsen al aanwezig.
De capaciteit die door het vertrek
van SV Oxalis vrijkomt op sportpark
Wienus, wordt benut door voetbal
vereniging Hegelsom, die met een
capaciteitsprobleem voor wat betreft
kleedlokalen kampte.
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Willem Barendsz
vangt NoordLimburg Cup 2014
Door: HSV Willem Barendsz
In Tienray en Broekhuizenvorst werden onlangs de laatste twee
wedstrijden om de Noord-Limburg Cup gevist.

Touwtrekken in Swolgen

Tijdens de wedstrijd in Tienray op
6 juni werd er door alle 22 deelne
mers goed gevist. Thijs Verstegen
van HSV De Peelvissers wist bij de
B-categorie met 2.544 gram een
tweede plek te behalen na het
vangen van enkele karpers. Joep
Cox van ‘t Bliekske Horst eindigde
op een derde plek met 2.306 gram.
Dagwinnaar bij de B-categorie
werd Youri van Lieshout van HSV
De Noordervaart uit Meijel met
2.566 gram.

De negende editie van Bokstock vond dit jaar plaats in Swolgen. Op zaterdag trad de coverband SLAMM
op en draaide dj Tim Little. Op zondag 22 juni werd ’s ochtends een mis verzorgd door pastoor Verheggen die
muzikaal ondersteund werd door fanfare Vriendenkring. ’s Middags was het tijd voor de Open Swolgense
Kampioenschappen Touwtrekken.

Enige boven de
drie kilo

Rob Linders
wint Acht van Horst
Rob Linders uit Venlo heeft zaterdag met overmacht de tien kilometer van de Acht van Horst gewonnen. Hij
voltooide de afstand in 34,34 minuut, ruim een minuut sneller dan Jeroen Groesz van AV Weert. De snelste vrouw
was Lisette Walter uit Venlo met 42,19 minuut.
De renwedstrijd werd georganiseerd
door hardloopvereniging De Peelrunners
uit Horst. Op de vijf kilometer was Sjors
Thielen van AT Venray de snelste met
een tijd van 16,44 minuut, op vijftien

seconden gevolgd door Rik van Wijlick
uit Venlo. Sabine Zelen van Atletiek
Helden legde beslag op de hoogste
podiumplaats bij de vrouwen met een
tijd van 19.44 minuut. Lisette Alsters

was het enige lid van De Peelrunners
die een topvijfplek wist te bemachtigen:
in de vijf kilometerwedstrijd werd zij
vijfde met een tijd van 22,25 minuten.

De jongste deelnemers die in de
C-categorie mee doen, wisten ook
deze keer weer meer vangsten bin
nen te halen dan hun oudere collegavissers. Ook in Tienray ging Kevin
Rutten van HSV Willem Barendsz
Lottum weer met de dagwinst naar
huis. Kevin wist in totaal 4.530 gram
bij elkaar te vangen. Zes karpers
bezorgden hem vandaag de winst.
De derde en laatste wed
strijd werd georganiseerd door de
gezamenlijke verenigingen HSV
Eendracht en HSV Willem Barendsz
en werd gehouden op het viswater
in Broekhuizenvorst. Als afsluitende
wedstrijd werd extra aandacht

geschonken aan de jeugdige deelne
mers. In de puntentelling was bij aan
vang nog lang niet beslist wie er ging
winnen. Kevin die in de C-categorie
bovenaan stond, was bij aanvang
behoorlijk gespannen en had deze
keer een mindere dag. Daarentegen
wist Dennis Tielen van HSV De Put uit
America de laatste wedstrijd winnend
af te sluiten. Dennis was de enige
deelnemer die boven de drie kilo
uit wist te komen. In de B-categorie
haalde Joep Cox uit Horst de dagwinst
binnen. Joep wist door middel van
een grote zeelt een eindgewicht te
behalen van 1.600 gram. Tweede
plek was voor Youri van Lieshout met
1.530 gram en derde plek voor Patrick
Gommans met 1.337 gram.
In de B-jeugd ligt het daar
door zeer kort bij elkaar. Youri van
Lieshout uit Meijel heeft na drie
wedstrijden het beste resultaat
behaald, kort gevolgd op de tweede
plek door Patrick Gommans van
Willem Barendsz Lottum en Joep
Cox van ’t Bliekske Horst. Bij de
C-jeugd lukte het Kevin om de eind
overwinning binnen te halen. Dennis
Tielen van HSV De Put eindigt in het
eindklassement op een tweede plek.
Deze serie wedstrijden is tevens
een kwalificatie voor het Limburgs
kampioenschap.

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas

KOPEN = BOUWEN*

DAAROM NIEUWBOUW
o.a. goede isolatie, eerste jaren
nauwelijks onderhoud en energiezuinig
(energielabel A+).

Karakteristieke hoevewoningen

Comfortabele patiobungalows

Riante 2-onder-1-kapwoningen

• Vrijstaand (geschakelde) woningen met
blijvend vrij uitzicht op beekzone
• Gezinswoning (landelijk) of levensloopbestendige woning (klassiek of royaal)
• Veel privacy
• Incl. garage
• € 8.500,- koopsubsidie gemeente
Horst aan de Maas van toepassing**
• Verkoopprijzen vanaf € 243.000,- v.o.n.

• Woonkamer met open keuken
• Standaard slaap- en badkamer op de
begane grond
• Patiotuin van ca. 25 m²
• Incl. berging
• € 8.500,- koopsubsidie gemeente
Horst aan de Maas van toepassing**
• Verkoopprijzen vanaf
€ 204.000,- v.o.n.***

• Ruime woningen met blijvend vrij uitzicht
op beekzone
• Standaard erker, dakkapel en garage
• 3 slaapkamers
• Diverse kopersopties
• Juli start bouw*
• Verkoopprijzen vanaf € 263.500,- v.o.n.

** informeer naar de voorwaarden

*** incl. koopsubsidie

* informeer voor welke woningen dit geldt

www.deafhangfase2.nl
T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

T: (077) 260 00 00
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MyRadio Award

Dendron neemt lied op
met Lange Frans
De muziektheaterklas van het Dendron College uit Horst nam dinsdag 24 juni onder aanvoering van Lange Frans
hun zelfgeschreven nummer Welcome to my Castle op in een professionele studio.

De negenkoppige klassenband van
het Dendron College won onlangs de
My Radio Award van de Buma Music
Academy. Zij werden hier begeleid door
Lange Frans en stuurden een liedje in
dat samen met andere inzendingen te
beoordelen was. Hun nummer kreeg
maar liefst 7.638 stemmen, waarmee
ze overtuigend wonnen.

Het nummer Welcome to my
Castle is gebaseerd op tweets uit het
Za’atari kamp, een vluchtelingenkamp
in Jordanië voor Syrische vluchtelingen.
Met het nummer wil de band laten zien
dat de kinderen, ondanks de voort
durende dreiging van oorlogsgeweld,
het beste proberen te maken van hun
leven.

Buma Music Academy wil graag
meer aandacht voor moderne
muzieklessen. De opnamestudio
werd ter beschikking gesteld door
MyRadio, een online radioplatform
met meer dan vijfendertig
radiostations. De Buma Music
Academy is een initiatief van Buma
Cultuur.

Oeganda

Pleinfeest Kids
Support Meterik
De leerlingen en medewerkers van basisschool Onder de Wieken in
Meterik hielden op vrijdag 20 juni een pleinfeest. Hiermee sloten ze het
project Kids Support Meterik af.

Een woordvoerder van het
evenement: “Tijdens dit pleinfeest
werden de activiteiten van het
Afrikaproject gepresenteerd, konden
kinderen spellen spelen, genieten van
Ugandese gerechten en een avond
gezellig samen zijn. Ook werd er geld
opgehaald, waarmee Stichting Kids
Support de voormalig oorlogskinderen

in Uganda helpt.”
Stichting Kids Support uit Horst
aan de Maas ging op 25 april een
samenwerking aan met basisschool
Onder de Wieken in Meterik. Met
sport- en spelactiviteiten wilde de
stichting kinderen in Nederland
bewustmaken van de situatie van
oorlogskinderen in Oeganda.

jongeren 23
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Janske Cox
16 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Dan hoop ik dat ik in het aardbeien
bedrijf van mijn vader zit, samen
met mijn broer. Ik zou daar vooral de
bedrijfskundige kant of personeelsza
ken willen doen. Ik werk er nu tijdens
de vakanties ook al, maar dan werk ik
vooral in de kas en doe ik het werk wat
de anderen ook doen.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Ik denk dat het cadeau voor mij niet
heel veel uit maakt, het feest vind ik
veel belangrijker. Tot nu toe heb ik niet
echt grote feesten gehouden, maar
nu ik zestien ben geworden wil ik nog
wel een groot feest houden. Dan wil ik
vrienden uit nodigen en het lekker bij
het zwembad hier thuis vieren.
Leukste feestje ooit?
Ik vind eigenlijk altijd alle feestjes leuk.

Laatst hebben we met alle vriendinnen
thuis aan het zwembad gezeten, zoiets
vind ik altijd gewoon heel gezellig.
Maar als er op vrijdag iets te doen is in
het dorp vind ik dat ook heel erg leuk.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het eigenlijk heel handig, je kan
op deze manier heel snel iedereen
bereiken. Vooral groepswhatsappen zijn
daar heel handig voor. Ik gebruik zelf
het meest Whatsapp.
Waar word je blij van in
Horst aan de Maas?
Ik denk gewoon het dorp zelf en
de gezelligheid: de kroegjes en de
terrasjes. Ik zou heel zeker altijd hier
willen blijven wonen.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik denk dat ik het grootste deel gewoon
op de bank zet en daarmee ga sparen.
Dan zou ik het gaan gebruiken als ik
het echt nodig zou heb. Wel zou ik
denk ik een nieuwe telefoon kopen.

Bezorger
Hegelsom m/v

aan
Janske Cox

De achterkant van de telefoon die ik nu
heb, is kapot gevallen.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Witte saus met aardappelen en sla.
Ik denk dat de saus haar geheime
ingrediënt is. Het is een witte saus,
met spekjes erin. Ze maakt het niet zo
heel vaak, omdat het best veel werk is.
Ik denk dat ze het één keer in de twee
weken maakt of zo.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij de een supermarkt in
Tienray en een slager in Horst. Tijdens
de vakantie werk ik ook nog thuis.
Ik denk dat ik het werk bij de slager en
het werk thuis het leukst vind. Bij de
slager was ik vooral af of ik pak het
vlees in. Ik help de slager eigenlijk
gewoon met van alles mee.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat zijn voor mij eigenlijk drie dagen:
carnaval. Dan kun je gewoon lekker gek
doen, je kunt je verkleden en ik vind de
muziek leuk. Tijdens deze dagen ben je

echt met je dorp bij elkaar. Ik ga iedere
dag feesten, en eigenlijk zijn het bij mij
geen drie, maar vijf dagen!
In wiens huid zou je een dagje
willen kruipen? Wat zou je dan
doen?
Ik denk in de huid van mijn vader, om
te zien of het beroep dat hij uitoefent
ook echt iets voor mij is. Ik zou dan
graag gewoon een normale werkdag
willen meemaken, zoals mijn vader
die ook iedere dag beleeft.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ik denk dat dit HAVO 3 is. Dan zou
ik iets harder gaan leren en ervoor
zorgen dat ik wel over mocht. Ik ben
in HAVO 3 teruggezakt naar VMBO. Nu
ga ik misschien wel weer terug naar
HAVO, maar dan moet ik nog twee
jaar, terwijl ik anders nog maar één
jaar had gemoeten.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is geen persoon, maar dat is mijn
hond Ties. Ties is een herdershond en
die is helemaal gek, hij is heel druk
en ik vind het gewoon echt een hele
leuke hond. We kregen hem ongeveer
een jaar geleden als puppy.
Discotheek of kroeg?
Ik houd meer van de kroeg. Dat vind
ik veel gezelliger. De kroeg past meer
bij een dorp en een discotheek hoort
meer bij de stad en ik houd helemaal
niet van de stad. In de stad wonen
allemaal hele nette mensen, dat is
niet echt mijn volk. Een dorp vind ik
gewoon veel gezelliger, je kent alle
mensen om je heen.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. ’s Avonds wil
ik altijd uit gaan en ’s ochtends ben ik
niet mijn bed uit te krijgen en ben ik
niet altijd even snel.
Druk of rustig?
Druk. Ik ben altijd heel chaotisch, ik
vergeet heel veel. Ik maak te veel
afspraken waardoor ik vaak dubbele
afspraken heb. Met werk bijvoorbeeld,
ik heb drie baantjes waardoor ik soms
dubbel sta ingepland bij verschillende
baantjes.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

weekend!

tandprothetische praktijk

Kempen Media b.v.
is op zoek naar een
bezorger in Hegelsom
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de
Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag ongeveer 2,5 uur
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

Mies
Column
Pittig figuur
Toen mijn broertje besloot
om een hondje te redden van
de Spaanse verwaarlozing
verheugde ik me op de
uitbreiding van de familie. Deze
schattige pluizenbol uit Spanje
zou me zeker weten gaan
inspireren, knuffelen en indien
nodig troosten.
Ik dagdroomde over Marley
and Me: een geweldige film die
ik lang geleden wel een stuk of
vijf keer gezien heb, over de
liefde van een columnist voor zijn
stoute, maar heerlijk lieve hond.
Ook fragmenten van Hachi
kwamen voorbij, een film over
een onverwoestbare band tussen
hond en baasje. Nou, vergeet het
maar, hoor. Deze Spaanse
casanova is een pittig figuur. Zijn
eerste groet richting mij was een
hap in mijn gezicht. Merkwaardig
hoe hij ons thuis allemaal heeft
ingeschaald: bij mijn vader zet ie
geen stap verkeerd, achter mijn
moeder huppelt ie vrolijk aan,
zelfs mijn vriendje heeft
behoorlijk de wind eronder. Maar
mijn broertje en zijn vriendin: dat
zijn meneers grote liefdes. Daar
gaat hij voor door het vuur. Ik
begrijp niet hoe het kan. Alsof hij
ons allemaal rustig geobserveerd
heeft en bedacht heeft: die
kleine blonde moet ik niet. Af en
toe komt ie eens bij me liggen,
dan kruipt ie helemaal tegen me
aan, maar bij deze liefde komen
meestal een héleboel
hondenkoekjes kijken... Laatst
maakte meneer het helemaal
duidelijk. Bij mijn poging om nog
enige vorm van liefde te winnen
door hem ’s avonds laat nog eens
uit te laten,was het signaal
duidelijk. Vanuit een
onverwachte hoek stormde hij
voor mijn voeten, waar hij stil
bleef staan een flinke blokkade
vormde. Ik struikelde over hem
heen en eindigde languit op de
stoep. Bedankt vriend, ik zal je
nog eens uitlaten.
Hmpf... konden honden maar
praten, denk ik wel eens. Al weet
ik vrijwel zeker dat dit een hele
gevaarlijke wens is. Vooral bij dit
soort pittige pluizenbollen!
Mies
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Expositie voor jubileum
muziekvereniging Tienray

Las Vegas in
Lottum
Tijdens het Rozenfestival staat het plein aan de Maas in Lottum in het
teken van de Amerikaanse stad Las Vegas en haar extravagante hotels,
casino’s en neonverlichting. Het decor past volgens de organisatie
uitstekend bij het thema van dit jaar: Rozen stelen de show.
Het Rozenfestival vindt plaats van
vrijdag 8 augustus 17.00 uur tot en
met maandag 11 augustus. Dit jaar
staat het festival in het teken van het
thema Rozen stelen de show. Het
beroemde Welcome to Fabulous
Las Vegas-bord heet de bezoekers
welkom, waarna zij een gokje kunnen
wagen in het bloemrijke Casino
Royale. Ook een grote wedding chapel
zal niet ontbreken. Voor
versnaperingen is er een saloon
ingericht en het midden van het plein

maat
me autol!
Geldopnaze
e
k
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Ola Raket, Festini
of Twister ijs 2 voor
2 dozen Raket 9st of
Festini/Twister 8 of 12st
Alle soorten

2

Muziekvereniging Tienray viert op zaterdag 5 juli haar 100-jarige jubileum. De viering start om 18.00 uur in de
kerk in Tienray. Aansluitend opent om 19.00 uur de expositie ‘100 jaar muziek in Tienray’, die nog tot 13 juli
dagelijks in het gebouw achter de kerk te bewonderen is. Voorzitter William Vergeldt: “Hopelijk komt het hele dorp
en iedereen daar buiten is ook welkom.”

wordt opgesierd door een fontein,
uiteraard allemaal aangekleed met
rozen.
Het marktplein staat tijdens het
festival in het teken van de Franse
showdans cancan. Hoe de kerk
versierd wordt, houdt de organisatie
nog even geheim.
Een tuinfair, rozen- en
bloemschikdemonstraties, eetbare
rozenspecialiteiten, informatie over
kas- en buitenrozen en een muzikale
omlijsting completeren het geheel.

Superdeals:
Lipton Ice Tea

3 flessen of pakken 500-1500ml
of 4-pack flessen Alle soorten

50
, 2+ 1 gratis*

* 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten

Geldig van wo 25 juni t/m di 1 juli 2014

Iedere zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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zie www.stoffelhoeve.nl

Oprichtingsfoto van 1914
Tijdens de jubileumviering in de
kerk worden overleden leden herdacht
en wordt de geschiedenis van de
muziekvereniging uitvoerig besproken.
Zo komt aan bod dat de fanfare in 1914
begonnen is om alle evenementen in
het dorp op te luisteren. Ook histo
rische anekdotes worden uitgebreid
verteld. Vergeldt: “Van begin tot eind
wordt alles verteld. De tentoonstelling
is opgedeeld in fases van tien jaar”,
legt hij uit.
In de expositieruimte zijn foto’s,
videofragmenten, oude uniformen
en instrumenten uit de eerste jaren
van de muziekvereniging te vinden.
“Ik hoop dat de mensen in Tienray
geïnteresseerd zijn, maar dat er ook

veel mensen van buitenaf komen.
Voor iedereen die interesse heeft in
de geschiedenis van fanfares kan dit
interessant zijn”, praat Vergeldt verder.
“Leden en oud-leden zijn betrokken bij
de tentoonstelling.”
De spullen in de expositieruimte
zijn samen met de heemkundevereni
ging uit Tienray verzameld. Vergeldt:
“We hebben een oproepje gemaild
naar leden en oud-leden, maar ook via
via kwamen er verschillende spullen
binnen. De organisatie van de expositie
is al driekwart jaar bezig om alles zo
mooi mogelijk te maken. Tijdens de
openingstijden zijn er constant mensen
van de organisatie aanwezig om uitleg
te geven.”

In de expositie is de hele omslag
van parades tot mooie opstellingen
en van optochtmuziek tot populaire
muziek te zien. Een aantal bijzon
dere stukken uit de expositie kan de
vereniging nu al verklappen. Het bord
dat op de foto staat met de leden bij de
oprichting van de vereniging in 1914
hebben ze teruggevonden en ook foto’s
van het wereldkampioenschap voor
fanfares uit 1954 zijn tentoongesteld.
Vergeldt lacht: “Eigenlijk zit alles wel in
de expositie, alleen de oprichtingsakte
van de vereniging zijn we kwijt.”
De expositie is voor iedereen gratis
toegankelijk. Voor meer informatie en
de openingstijden van de expositie, kijk
op www.mvt-tienray.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Vermist

SOS
Meerlo-Wanssum
bouwt een
speciale school
voor dove
kinderen in het
dorpje Jiboro
(Gambia)
Helpt u mee?

Schoolstraat Horst

Bankrekening: 13.25.91.189

Beloning voor tip!
Bel 06-59057124 of
mail a.k.m.crazy@gmail.com

www.sos-meerlowanssum.nl

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

Picknick op het Plein
Grubbenvorst
Smartlappenkoor Hûur ôs organiseerde op 22 juni opnieuw een Picknick op het Plein. Deze picknick vond
plaats op het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst. Tijdens deze middag werden optredens verzorgd door
Huûr ôs, shantygroep Maashave en Vocal Connexion uit Sevenum.
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Start popcollectief De Muzikantine
Volgens de mannen heeft Horst aan
de Maas een grote muziekscene. Bram:
“We hebben veel paradepaardjes, maar
ook veel talent dat zich nog onder
de oppervlakte bevindt. We moeten
doen waar we goed in zijn en daar
nog proberen meer uit te halen. Hier is
het platform De Muzikantine geschikt
voor. Het is een stap naar een collectief,
waarbij vooral muzikanten gezellige
momenten met elkaar delen. Het is
mooi als het een ontmoetingsplek voor
muzikanten wordt. Daarvoor moeten
activiteiten georganiseerd worden.
Een fysieke ontmoetingsplek hebben
we nu nog niet, maar dit kan nog
komen in de toekomst.” Het duo heeft

verschillende muzikanten al benaderd.
Ongeveer twintig tot dertig van hen
hebben ja gezegd en nemen deel aan
het initiatief.

Opsluiten in Gasthoês
“Ons eerste wapenfeit wordt
OP2014. We gaan ons een week
end lang opsluiten met z’n allen in
’t Gasthoês. Het wordt een weekend
lang repeteren en jammen. Het muzi
kale creatieproces is van belang. Hierbij
worden muzikanten ondersteund
door creatieve coaches, in dit geval
Igor Hobus van Heideroosjes, Tren van
Enckevort van Rowwen Hèze en jazz
pianist Mike Roelofs. Het gaat er ook

om dat iedereen elkaar leert kennen.
Dit idee is ook verwerkt in de naam.
De kantine bij een voetbalvereniging
is de ontmoetingsplek. Hier worden de
pilsjes gedronken en vriendschappen
gesmeed. Het belichaamt de ontmoe
ting tussen mensen en het is mooi als
we dat kunnen bereiken samen”, legt
Bram uit.

Dan kunnen er gekke
dingen gebeuren
Joep: “We zijn ook aan het naden
ken over een andere dag waarop
we samenkomen. Het mooiste is als
er spontaan bandjes ontstaan. Geen

lange gesprekken voeren, maar samen
spelen. Dan kunnen er gekke dingen
gebeuren. De ideeën voor dit soort
dagen ontstaan spontaan en de hele
dag door.” Bram: “In ieder geval staat
OP2014 vast. De rest nog niet. De
Muzikantine moet echt gaan leven.”
De activiteit voor OP2014 wordt
gefinancierd door gemeente Horst aan
de Maas. Bram: “We krijgen vroeg of
laat te maken met kosten. Zo willen we
graag een locatie, hier is ’t Gasthoês
geschikt voor. We zijn hier niet inge
gaan met een commerciële insteek. Bij
OP2014 kunnen we laten zien wat we
in huis hebben en hopelijk subsidies
aantrekken.”

Stassie-loeëp

KnopenLopen Sevenum start
nieuwe wandeling
Stichting KnopenLopen organiseert op zondag 31 augustus de Stassie-loeëp: een dagwandeling dwars over de gemeentegrenzen heen. De wandelaars
vertrekken tussen 09.00 en 10.30 uur op station Horst-Sevenum. In Blerick stappen de lopers uit en start de wandeling terug naar Sevenum. De afwisselende wandeling met rustpauzes is twintig kilometer lang.
Frans Kunnen van KnopenLopen
is blij met de nieuwe wandeling.
Voorheen liepen wandelaars met
KnopenLopen andere wandelingen,
zoals de culinaire wandeling, dauwtrap
pen, de kunstwandeling en de wande
ling met volle maan. Kunnen benadrukt
dat deze wandelingen niet gaan
verdwijnen. “We willen de wandelin
gen een beetje afwisselen. Nu hebben
we met de nieuwe tocht iets com

pleet anders uitgestippeld. De route is
langer dan normaal en heeft meerdere
verrassende rustplekken”, legt hij uit.
KnopenLopen probeert gedurende de
tijd voor de wandeling steeds meer
prijs te geven over de route op hun
Facebookpagina.

Geen limiet deelnemers
Naast het feit dat Stichting
KnopenLopen eens een andere wandel

tocht wilde organiseren, zijn ze er ook
van overtuigd dat niemand de wandel
route al eens heeft gelopen. “Iedereen
kent de weg tussen Sevenum en Venlo,
maar waar wij gaan wandelen, komt
normaal gesproken niemand. Het
zijn routes waar mensen vaak voor
bij rijden. We gaan bijvoorbeeld de
Greenport Bikeway oversteken, maar
lopen ook door de bossen”, benadrukt
hij. Tot nu toe is er geen limiet aan

deelnemers. Kunnen verwacht wel dat
er minder wandelaars meedoen dan
bij andere wandelingen. “De route is
langer hè.”
Wandelaars kunnen zich tot en met
21 augustus aanmelden via de website
van KnopenLopen. De kosten van de
nieuwe wandeling zijn exclusief de
treinreis.
Kijk voor meer informatie op
www.knopenlopen.nl

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur  	
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

AUTOBEDRIJF

Cursussen en Workshops

Najaar 2014
VR

27 Juni

VR

27 Juni

ZA

28 Juni

ZA
ZO

28 Juni +
29 Juni

D’n Binger, Meijel

ZA
ZO

28 Juni +
29 Juni

Raceway, Venray

ZO

29 Juni

ZO

6 Juli

ZA
ZO

14 Juni t/m
6 Juli

Kasteeltuinen, Arcen

VR
ZO

4 Juli t/m
6 Juli

DOK6 Theater, Panningen

ZO
ZO

1 Juni t/m
17 Aug

Bezoekerscentrum Leudal, Haelen

Binnenstad, Venray

Cursussen

Workshops

Zeefdrukken op stof

TAAL en TEKENS
Els van Baarle

Quilten en Patchwork

Een persoonlijk verhaal
Cherylin Martin

Borduren

Kant-Lijnen
Cas Holmes (Engeland)

Kantklossen

Berichtdragers
Glenys Mann (Australië)

Punchen

Beeldend werken
Marian Geluk

Hoeden maken

Experiment 4
Wil Fritsma

Holland Casino, Venlo
Evenemententerrein, Kronenberg

Mgr. Nolenspark, Venlo
Lemmen Tweewielers, Arcen

Layered Circles
Wil Fritsma
Lappen pop
Verdwijnvlies
Theaterhoed
Voor meer info en inschrijving:
www.museumdekantfabriek.nl
of haal het cursusboekje bij de balie van Museum de
Kantfabriek, Americaanseweg 8, Horst. Tel. 077 - 398 16 50

www.museumdekantfabriek.nl

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

26

cultuur

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Bixiewedstrijd
zo 29 juni 10.00 uur
Organisatie:
De Paardenvrienden
Locatie: Jacob Poelsweg 10

26
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Grubbenvorst

Schuimparty

Kermis

vr 27 juni 19.00-22.00 uur
Organisatie: UsMa
Locatie: Mèrthal

za 28 juni t/m di 1 juli

Hegelsom

Hegga Symphonica

Luchtig concert

vr 27 juni 20.30 uur
Org: Muziekvereniging Hubertus
Locatie: feesttent

vr 27 juni 20.00 uur
Organisatie:
Horster Mannenkoor
Locatie: Landgoed de Gortmeule

Kermis
Koopjeszondag

za 28 juni t/m di 1 juli

Flessenkermis met partyen coverband Brooklyn

Terraszingen

Workshop zumba

za 28 juni 20.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: feesttent

di 1 juli 20.00 uur
Organisatie: gemengd koor
Cantaremos
Locatie: terras Boëms Jeu

zo 29 juni
13.00-13.30 en 15.00-15.30 uur
Locatie: BiblioNu

Optreden poprockband
We Sell Batteries

Broekhuizen

Wandelen door het
Schuitwater met natuurgids
wo 2 juli 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie:
Theetuin De Roode Vennen

zo 29 juni 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum

zo 29 juni 20.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: feesttent

Terrasconcert

ma 30 juni
20.00-21.30 uur
Organisatie: Fanfare Renantia
Locatie: terras herberg
De Morgenstond

vr 27 en za 28 juni
Locatie: sportpark Bergsbos

Melderslo
Boerenmarkt

zo 29 juni
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Horst

OMG! Festival
za 28 juni 13.00-01.00 uur
Organisatie: Stichting 7VNTY7
Locatie: evenemententerrein

Fanfare Renantia uit
Griendtsveen geeft een terrasconcert
op maandag 30 juni. Om 19.30 uur
treden zij op bij herberg
De Morgenstond.
De eigen leden van fanfare
Renantia spelen muziek van Jan Smit
tot Strauss. De fanfare heeft een
gevarieerd internationaal repertoire.
Het concert vindt plaats als het weer
het toelaat, anders wordt het uitgesteld
naar 7 juli.

Dansshow Candy World

Avondwandeling

vr 27 juni 18.00-01.00 uur
Organisatie: Stichting 7VNTY7
Locatie: evenemententerrein

vr 27 juni 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Mieëldere is goed

Meterik

di 1 juli 20.00-03.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

Borduurcafé

Meerlo

zo 29 juni 15.00 uur
Organisatie: Orgelcomité Horst
Locatie: Sint Lambertuskerk

OMG! It’s the 80’ies

Griendtsveen

t/m zo 29 juni

Zomerzondagmiddagconcert

Kronenberg

Phoenix Biergarten XXL

Terrasconcert

Potrozenshow

zo 29 juni 13.30 uur
Organisatie:
Dansvereniging All for You
Locatie: MFC De Zwingel

Optreden Band zonder Banaan
ma 30 juni 20.00-03.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

Renantia

Lottum

wo 2 juli 19.00 uur
Organisatie:
LGOG Kring ter Horst
Locatie:
start parkeerplaats kerk

Sevenum

Wandelvierdaagse
do 26 t/m zo 29 juni
Organisatie: Jongeren Gilde

BiblioNu

Workshops
Zumba
BiblioNu organiseert op zondag
29 juni van 13.00 tot 13.30 uur en
van 15.00 tot 15.30 uur gratis
workshops Zumba voor kids in de
bibliotheek in Horst.
Zumba for kids is een manier van
‘dansend sporten’ die ook geschikt
is voor jonge kinderen. Het dansje
wordt eerst uitgelegd en daarna actief
uitgevoerd op muziek. De workshops
worden verzorgd door Nico Haverman
van Froxx uit Horst.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

MIJ KAN NIKS MEER
GEBEUREN ! IK WAS EERST BIJ
THEELEN, WANT DAAR IS NU
ZOMERUITVERKOOP !

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

MAN, IK KAN
NOG 2 KEER OP
VAKANTIE.!

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

Profiteer tot 2015
van de 6%-regeling

EN OOK NOG
GELD OVER GEHOUDEN?
JE MEENT T!

i.p.v. 21% btw-tarief

1
1
7
4
3 29

06 - 5

Uw glaszetter,
gespecialiseerd in
nieuw- en renovatiewerk
Massenweg 12, Horst | 077-398 58 63 | www.glasko.nl | glasko@home.nl

Vanaf
26 juni

GROTE

HORST
St. Lambertusplein 12
Tel. 077 - 3986464
Modecentrum Frans
Theelen te Roggel is elke
zondag geopend van 13
tot 17 uur. Voor overige
koopzondagen kijk op
onze website.

Met
kortingen
tot wel
70%

ZOMER
SALE

Autobedrijf

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

service 27
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
27 juni t/m 3 juli 2014
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum

112

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

Het Dionysosgilde verzorgt een
presentatie over wijn, bier en likeur.
Diverse ambachtslieden zijn aan het
werk zoals de houtsnijder, touwslager,
leerbewerker, imker, boekbinder en
klokkenmaker. Ook keramisten en
kunstschilders zijn aanwezig. Verder

is er een show van kinderkleding uit
grootmoeders tijd. Muziekoptredens
worden verzorgd door zanggroep
Zingt Met Bezêj en volksmuziek
Maasland Onder de Notenboom.
Er is een trekpaardenpresentatie
van koudbloedpaarden en een

demonstratie van antieke tractoren.
Kinderen kunnen zich vermaken
met de museumspeurtocht, oude
spellen en een miniatuurkermis. Ook
mogen ze brood bakken.
Voor meer informatie, kijk op
www.delocht.nl

Wandelen door Meterik
LGOG Kring Ter Horst houdt op 2 juli een avondwandeling door de kern van Meterik. De wandeling begint om
19.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de kerk.
De wandeltocht staat onder leiding
van de heer Jeu Tacken, inwoner
van het dorp. Hij vertelt over enkele
karakteristieke gebouwen in zijn woon
plaats zoals de Sint Jan Evangelistkerk
uit 1899, de molen Eendracht Maakt

Macht, die omstreeks honderd jaar
geleden werd gebouwd, en het voor
malige klooster Sint-Theresia van de
Kleine Zusters van de Heilige Joseph.
Daarnaast heeft Meterik ook nog een
aantal mooie boerderijen en heren

huizen. De wandeling duurt ongeveer
één tot anderhalf uur. De avond wordt
afgesloten in een van de Meterikse
horecagelegenheden. Deelname aan de
wandeling is gratis. Aanmelding vooraf
is niet nodig.

Fietstocht tussen Maas en Peel
IVN De Maasdorpen organiseert zondag 6 juli een fietstocht tussen Maas en Peel. De tocht start om 10.00 uur bij
de parkeerplaats aan de Kasteellaan in Horst.
De fietstocht is 32 kilometer en
voert deelnemers volgens IVN De
Maasdorpen langs mooie plekjes ten
noorden van Horst. Een deel van de
route gaat over onverharde paden.
In Swolgen worden onder andere

de Boabel en onlangs heringerichte
natuurgebied ’t Sohr aangedaan.
Pauzeplek is café Oud-Meerlo. Het
tweede deel van de route is verhard
en leidt onder andere langs het in de
volksmond genoemde ‘Moffenkeetje’

in Veulen. Hier wordt de oorsprong van
deze naam uit de doeken gedaan. Via
Castenray leidt de route terug naar het
startpunt in Horst. Voor meer informa
tie, bel Wim Philipsen op 077 398 27
59 of Henny Grouls op 077 398 29 71.

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

In het hele schooljaar 2013-2014 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.

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

In Museum De Locht in Melderslo vindt op zondag 29 juni een boerenmarkt plaats. Bedrijven uit de regio
presenteren deze dag hun producten. Het museum is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Boerenmarkt Museum De Locht

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

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!
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WOENSDAG 2 JULI 2014

OPENING

KRUIDVAT PASTOOR VULLINGHSPLEIN 44A, SEVENUM

Profiteer nu van deze
spectaculaire openingsaanbiedingen
KRUIDVAT LUIERS OF
LUIERBROEKJES MIDPAK

MAX FACTOR MASCARA

Keuze uit alle varianten. Alle combinaties mogelijk.

SCHEPSNOEP

Keuze uit het hele assortiment.
Alle combinaties mogelijk.

100 GR A

2+1
GRATIS

*

SYOSS HAARVERZORGING
OF STYLING
Keuze uit het hele assortiment.
M.u.v. haarkleuring. Alle combinaties mogelijk.

1+1
GRATIS

*

*Korting wordt verrekend als 50% kassakorting.

0.49
0.75

*

*Korting wordt verrekend als 50% kassakorting.

KRUIDVAT MULTI A-Z
COMPLEET

120 tabletten
Complete samenstelling multivitaminen en
mineralen als aanvulling op de dagelijkse voeding.

KOAG/KAG-nr. 2979-0114-0042

*Korting wordt verrekend als 33% kassakorting.

1+1
GRATIS

*Korting wordt verrekend als 50% kassakorting.

1+1
GRATIS

M

FA BAD, DOUCHE OF
DEODORANT
Keuze uit het hele assortiment.
M.u.v. mini’s en geschenksets.
Alle combinaties mogelijk.

*

1+1
GRATIS

*

*Korting wordt verrekend als 50% kassakorting.

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij Kruidvat Pastoor Vullinghsplein 44a, Sevenum, van woensdag 2 juli t/m zaterdag 12 juli 2014.

STEEDS VERRASSEND, ALTIJD VOORDELIG!

