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Klimboot
Schatberg geopend
Wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de Maas heeft vrijdagavond 4 juli de Klimboot van klimpark KlimKong op de Schatberg in Sevenum officieel geopend.
Klimpark Klimkong is volgens de organisatie het grootste en hoogste klimpark van Nederland. In de constructie zijn houten palen van 15 tot 22 meter hoog verwerkt.
Het klimpark bestaat uit vier routes, die in totaal zo’n zeshonderd meter lang zijn. Klimmen is mogelijk op 1,5 tot 15 meter hoogte. Onder begeleiding beklom wethouder
Driessen de Klimboot en verrichte de officiële opening met het stukslaan van een champagnefles.
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Horst aan de Maas Pestvrij
PvdA-fractievoorzitter Roy Bouten vroeg dinsdag 8 juli tijdens de raadsvergadering van gemeente Horst
aan de Maas om meer aandacht voor pesten. Aanleiding hiervoor vormden verontrustende gesprekken met
een aantal ouders van gepeste kinderen.
Bouten ging onlangs in gesprek
met een aantal ouders van gepeste
kinderen. “Dit was een heel heftig
gesprek. Ik sprak met een vader die
aangaf met angst te hebben geleefd
of zijn dochter zichzelf iets aan zou
doen. Uit de gesprekken bleek dat
veel ouders niet weten waar ze
terecht kunnen met hun zorgen over
pesten.”
De PvdA’er was geschrokken van
de verhalen die hij hoorde en vindt
dat Horst als samenleving een statement moest maken. Hij ondernam
twee stappen om dit te bereiken: hij

startte een Facebookpagina, Horst aan
de Maas Pestvrij, die bij het ter perse
gaan van deze krant ruim 630 likes
had, en hij vroeg politiek aandacht
voor het onderwerp.
Hij vroeg het College van B&W in
de raadsvergadering van dinsdag 8 juli
om zo snel mogelijk met alle betrokken partijen, zoals politie, onderwijs,
jeugdzorg en ouders in gesprek te
gaan. Hij hoopt hiermee dat er een
duidelijke lijn wordt gecreëerd waar
mensen terecht kunnen met hun pestproblemen. Bouten stelt dat scholen
niks doen als het niet op hun terrein

plaatsvindt en dat politie alleen
ingrijpt na een aangifte. Ouders
weten hierdoor niet waar ze met hun
zorgen moeten zijn.
Burgemeester Kees van Rooij
reageerde ferm: “Ik ben ook
geschrokken van de voorbeelden.
In deze gemeente willen en zullen
wij het niet tolereren. Helaas wil dat
niet zeggen dat we het altijd kunnen voorkomen. Ik wil een analyse
waarom deze situaties aan onze
aandacht ontglippen, dus ja, we gaan
zeker in gesprek met andere instellingen.”

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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Scholengroep Dynamiek onderzoekt krimp

Scholen Swolgen en Tienray gaan samen
Om de kwaliteit van het basisonderwijs te behouden, gaan de basisscholen in Swolgen en Tienray de komende jaren meer samenwerken. Hoe die samenwerking er precies uit gaat zien,
dat wordt onder andere met de ouders en de leerlingen zelf ingevuld, stelt Jan Jenneskens van Dynamiek Scholengroep.
De leerlingenaantallen van de
basisscholen in onze gemeente lopen
steeds verder terug. De scholenkoepel
Dynamiek, waaronder veel basisscholen in Horst aan de Maas vallen, is
hierdoor genoodzaakt het schoolsysteem onder de loep te nemen. “Tot nu
toe hebben we ons personeelsbestand
aangepast”, vertelt Jan Jenneskens,
voorzitter van het College van Bestuur
van Dynamiek. “We hebben afscheid
moeten nemen van ongeveer honderd
medewerkers. Nu moeten we nog een
gebouwelijke slag maken.” Deze
organisatie heeft op dit moment te
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veel schoolgebouw in verhouding tot
het aantal leerlingen.
Dat betekent dat het basisonderwijs in sommige dorpen er de komende
jaren anders uit zal komen te zien.
“Zeker in Swolgen en Tienray is de locatie een vraagstuk”, stelt Jenneskens.
De school in Tienray heeft nu ongeveer 120 leerlingen, een aantal dat
de komende jaren naar verwachting
stabiel blijft. De Klimboom in Swolgen
heeft nu net meer dan honderd leerlingen, maar volgens Jenneskens daalt dat
aantal nog.
Dat er iets moet gebeuren, staat

vast. “Wil je kwaliteit blijven bieden, moet je samenwerken”, aldus
Jenneskens. Hoe die samenwerking
eruit moet komen te zien, dat wil
Dynamiek het komende schooljaar
samen met ouders, leerlingen en hun
dorpsgenoten in Swolgen en Tienray
onderzoeken. “Uit onderzoek onder
onze ouders bleek dat zij graag meer
betrokken willen zijn bij de invulling
van het onderwijs”, stelt Jenneskens.
“We moeten daarom met zijn allen
ons doel bepalen en bekijken wat we
moeten doen om daar te komen.”
De samenwerking tussen de scholen

kan inhoudelijk zijn, bijvoorbeeld meer
samenwerking tussen docenten, maar
ook op gebied van personeel, materialen, vervoer of gebouwen.
De schoolgebouwen in Tienray en
Swolgen zijn allebei te klein om de
leerlingen van twee dorpen te huisvesten. “Maar we kunnen gebouwen
ook niet zomaar leeg zetten en ergens
anders beginnen”, stelt Jenneskens.
“We moeten daarom ook in gesprek
met de gemeente over de accommodaties.” Ook de dorpsraden worden bij het
huisvestingsplan, dat Dynamiek voor
Kerst klaar hoopt te hebben, betrokken.

De Dynamiek-basisscholen in
Sevenum en Kronenberg voeren
komend schooljaar ook een voorbeeldproject uit. Hier werkt men met
clustering, wat bijvoorbeeld betekent
dat experts en ondersteunend of begeleidend personeel op meerdere scholen
wordt ingezet. “En misschien is iets
vergelijkbaars straks ook van toepassing in Broekhuizenvorst, Melderslo en
Lottum”, kijkt Jenneskens vooruit.
In de zomer van 2015 wil
Dynamiek het plan voor de basisscholen in de gemeente helemaal duidelijk
hebben.

Nog geen zorgen over fruit- en groenteoogst

Wisselvallig weer deze zomer
De zon heeft zich deze zomer al volop laten zien. De eerste drukke dagen bij de buiten- en strandbaden in de gemeente hebben plaatsgevonden en ook
de eerste flinke regenbuien hebben zich voorgedaan. In de maanden juli en augustus kunnen we volgens weerman Lei Spreeuwenberg uit Horst veel
wisselvalligheid verwachten. “Zowel met het weer als de oogst kan het alle kanten op.”
Steeds vaker hoor je bij de
weersvoorspellingen dat we rekening
moeten houden met extremen. De ene
dag schijnt de zon en kan het 30 graden
zijn en de andere dag worden we
afgestraft met regen die met bakken uit
de lucht valt. Volgens weerman Lei
Spreeuwenberg gaat het weer deze
zomer alle kanten op. “Het weer is deze
zomer zeer wisselvallig. Dat wil dus
zeggen korte pieken naar boven met
hele zonnige dagen, maar ook korte
pieken naar beneden met flinke hagel-,
wind- en onweersbuien.” Hij voegt daaraan toe: “De meeste buien zijn deze
zomer van plaatselijk karakter.”
Het gaat deze zomer niet heel heet
worden in Horst aan de Maas. “Nee,
we krijgen waarschijnlijk geen lange
hittegolven. Mensen die bruin willen
worden, kunnen daarvoor het beste
naar het Middellandse Zeegebied gaan.”
Daarmee wil hij echter niet zeggen dat
thuisblijvers in de gemeente niet bruin
kunnen worden. “De zon zal redelijk
schijnen, maar thuisblijvers moeten ook
regenbuien op de koop toenemen”,
zegt hij. “Het weer in het zuiden van
Europa is veel stabieler, dus mensen die
zeker willen zijn van veel zon en weinig
regen, moeten daar zijn.”
Thuisblijvers hoeven niet meteen
te balen dat ze niet in de Middellandse
Zee kunnen zwemmen. In augustus
wordt de watertemperatuur van de
strandbaden waarschijnlijk heerlijk. “Net
als het water in de Middellandse Zee

Wie wil zwemmen en zonnen, zal zijn dagen deze zomer goed moeten uitzoeken
zal de temperatuur in het strandbad in
de Kasteelse Bossen dan ook rond de
21 graden zijn”, schat Spreeuwenberg.
Tegen thuisblijvers wil hij dus alleen
maar zeggen: “Als het lekker weer is,
neem dan een paar dagen vrij en geniet
van het lekkere weer en de omgeving
van Horst aan de Maas. Dat kan net zo
leuk zijn als een verre vakantie.”
Voor de groente- en fruitoogst ziet
het er dit jaar wel goed uit. “Boeren
en tuinders hoeven zich nu nog geen
zorgen te maken. De oogst moet
nog komen en zij zullen bij tropische
temperaturen altijd hun blik naar boven

HALLO op vakantie
Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas staat vanaf volgende editie in
het teken van de zomervakantie: zon, zee, strand, terrasjes pikken of een
dagje weg. Kortom, genieten!
De redactie is op zoek naar leuke,
spannende en grappige vakantieverhalen- en foto’s. Waar gaan de lezers
van dit nieuwsblad naar toe? Een
vakantie in eigen dorp, gemeente of

provincie, met de caravan naar ZuidFrankrijk of een wereldreis maken?
De redactie hoort het graag.
Tips en foto’s zijn welkom op
redactie@hallohorstaandemaas.nl

hebben gericht. Als het zo blijft, is er
niks aan de hand. Maar als er zo’n lokale
onweersbui valt met hagel of wind, ja,
dan kan een oogst binnen vijf seconden vernield zijn. Als het hard waait en

regent, gaan sommige graansoorten
helemaal kapot en fruittelers vrezen het
meest voor hagel. Het is gewoon een
kwestie van geluk of pech hebben”,
besluit Spreeuwenberg.

Het Tussendoortje
(voor twee personen)
Staats-Tea
inclusief kortingsvoucher

€ 32,00

€16,00
30,00

€14,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Afscheid van
meesters en juffen

Nieuwe locatie slotconcert Rowwen Hèze

Annemie Vullings nam maandag 7 juli afscheid als directrice van basisschool De Twister, locatie blauw, in Horst.
De school plande ter ere van het afscheid in het geheim verschillende culturele activiteiten voor de kinderen. Op
meerdere scholen in de gemeente nemen juffen en meesters afscheid van hun school én hun leerlingen.

Rowwen Hèze houdt van vrijdag 7 tot en met zondag 9 november
haar slotconcerten voor het eerst op een andere locatie. Ze koos voor het
evenemententerrein tussen de vakantieparken vanwege de veiligheid.

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

Jo Pauwels, directeur van basisschool De Twister, locatie groen, vertelt
over het vertrek van directrice Vullings:
“Annemie krijgt een andere functie
binnen Dynamiek Scholengroep en gaat
ons dus als directrice verlaten. Ze had
de wens om haar afscheid in culturele
sfeer te vieren, maar ze had geen idee
van wat we allemaal hebben georganiseerd. Het was dus een echte verrassing voor haar. Het afscheidsfeest heet
Tour d’Annemie, net zoals de Tour de
France die net is begonnen.”
Tijdens het afscheidsfeest was er
voor de leerlingen van De Twister van
alles te doen. Pauwels: “Alle activiteiten staan in het teken van cultuur:
er is dans, muziek, geschiedenis en

Eerder vonden de slotconcerten
van Rowwen Hèze altijd plaats op het
evenemententerrein aan de Gerard
Smuldersstraat in America. Gemeente
Horst aan de Maas en de hulpdiensten hebben besloten voor een betere
veiligheid te willen zorgen en
drongen daarom aan op een nieuwe
locatie.
Voorwaarde voor de band was dat
de concerten in America plaats
konden blijven vinden. De nieuwe

nog veel meer. De bovenbouw maakt
bijvoorbeeld een wandeling naar de
Kasteelruïne, waar een verhalenverteller is. Ook is er een dansworkshop bij
Froxx en staat er een theaterwagen op
het speelplein.”

Leraren uitzwaaien
Het einde van het schooljaar is
jaarlijks een moment voor een aantal
leraren om afscheid te nemen van hun
inmiddels vertrouwde klassen en scholen. Ook op andere scholen zwaaien
leerlingen juffen en meesters uit.
Na 21 jaar werkzaam te zijn
geweest op basisschool Onder de
Wieken in Meterik neemt juffrouw Diny
Kuenen afscheid van haar kinderen.

Met veel enthousiasme heeft ze daar
gewerkt, met name in groep 3, en
heeft daarmee veel Meterikse kinderen
leren lezen. Diny gaat met pensioen.
Ook Annie Wijnands neemt afscheid. Zij
zorgde er de afgelopen 38 jaar voor dat
de Meterikse school er netjes uitzag.
Ook zij gaat met pensioen.
In Melderslo moeten de leerlingen van basisschool De Brink afscheid
nemen van meester Chrit Schobbers.
Hij is de afgelopen 42 jaar werkzaam
geweest in het onderwijs en ook hij
gaat met pensioen. Hij krijgt een receptie aangeboden op school. Op donderdag 10 juli kan men hem van 16.30 tot
18.00 uur een handje komen geven in
de centrale ruimte van de school.

locatie is gevonden op een terrein
tussen Center Parcs-vakantieparken
De Limburgse Peel en Het Meerdal.
Bij het kiezen van een nieuwe locatie
is volgens de band ook gekeken naar
de op- en afbouwmogelijkheden van
het tentencomplex. Volgens hen is op
de nieuwe locatie sprake van een
betere verkeerstoevoer en wordt de
geluidsoverlast voor het dorp minder.
Voor meer informatie, kijk op
www.slotconcertamerica.nl
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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.

Autoschade?

Gratis deze cabrio tijdens uw reparatie!

Vier generaties
Trotse ouders Ruud van den Munckhof en Anne van Dinther verwelkomden hun zoontje Lars op pinkstermaandag ter wereld, thuis in Kronenberg. Hiermee werden vier generaties compleet. Met overgrootopa Jack
van den Munckhof (1933) en opa Lambert van den Munckhof (1960), beide uit America, vormen Ruud en Lars
een bijzondere vier generaties: tussen elke generatie zit precies 27 jaar. Superopa Jack geeft aan het geweldig
en speciaal te vinden en is trots dat hij dit mee mag maken. Hij geniet volop van zijn achterkleinkind.

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Vals alarm
voor
brandweer
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Begraven verhalen
8/16

De brandweer is op woensdag 
2 juli rond 16.00 uur uitgerukt om
een koe uit de Maas te redden ter
hoogte van Lottum. Bij aankomst
bleek echter dat het dier niet in het
water lag.

Kerkhof Meterik

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

Volgens een woordvoerder van
de brandweer waren het toeristen die
alarm hadden geslagen. Het dier stond
wel met de poten in het water, maar
was volgens een woordvoerder aan de
kant van de Maas aan het drinken. Het
kon zelfstandig weer terug de wei in
lopen.

Waterschappen
fuseren in
2017
Provinciale Staten van Limburg
zijn maandag 7 juli akkoord gegaan
met het fusievoorstel voor de
waterschappen. Waterschap Peel en
Maasvallei en Waterschap Roer en
Overmaas worden vanaf 1 januari
2017 Waterschap Limburg.

Deze keer een bijzonder
verhaal over een monument dat
hoogstwaarschijnlijk op zaterdag
27 september op het kerkhof
in Meterik geplaatst gaat worden. Oud-beroepsmilitair Hans
Steenmetz uit Horst neemt je mee
in oorlogstijd. Op 23 september
1944 stortte een Amerikaans vliegtuig neer achter het oude klooster
in Meterik. Hay van Rengs, Wiel
Janssen en Edie Pouwels willen een
moment laten plaatsen ter nagedachtenis aan het neergestorte
vliegtuig en de bemanning ervan.
Op 23 september steeg in het
Engelse Stansted de Martin B-26
Marauder-bommenwerper de III
Wind II op. Het vliegtuig werd
bemand door zes Amerikanen,
namelijk piloot John Hegg, copiloot

Waterschap Roer en Overmaas en
Waterschap Peel en Maasvallei worden
opgeheven. Met de fusie ontstaat één
provinciebreed waterschap. Hiermee
hoopt de provincie de kwetsbaarheid
van het huidige bestel op te vangen.
In de toekomst is het provinciebrede
waterschap volgens Provinciale Staten
beter in staat om te kunnen beslissen
over veilige dijken, waterveiligheid en
voldoende schoon water in Limburg.
Na de fusie ontstaat er ook één
belastingtariefstelsel voor heel Limburg.
Het bestuur van het nieuwe waterschap
bepaalt uiteindelijk de hoogte van de
nieuwe belastingtarieven. Dit bestuur
bestaat in de toekomst uit dertig leden,
waar het er nu nog vijftig zijn.

William Reitz, staartschutter en technicus Johnnie Liptak, in de geschutskoepel Orvill Riggs, bommenrichter
Reginald McNeill en radio-operator en
midden-schutter Thomas Wilcox. Ze
waren onderweg met acht bommen
van 500 pond om het spoorwegcomplex in Venlo te bombarderen.
Niet alle bemanningsleden kunnen
die vlucht nog navertellen. Vlak voor
Venlo werd het vliegtuigje geraakt
door de Duitse luchtafweer. Steenmetz:
“Ik zoek er alles over uit, maar het is
me niet bekend of het vliegtuig toen
al zijn bommen had gelost.” Een van
de motoren werd geraakt en vloog in
brand, waardoor het vliegtuig onbestuurbaar werd. Piloot Hegg wilde
het vliegtuigje zo lang mogelijk in de
lucht houden, maar dat mislukte. Hij
sprong uit het vliegtuig en kwam bij de

Venrayseweg terecht. Daar werd hij in
veiligheid gebracht.
Copiloot William Reitz kreeg net
daarvoor nog toestemming van Hegg
om met zijn parachute te springen. Hij
overleefde de sprong niet. Wilcox heeft
dat moment nog na verteld. Hij schreef

in het boek One Man’s Destiny in het
hoofdstuk The Longest Mission, hoe
hij een voorwerp naar beneden zag
vallen, niet wetende dat het Reitz
was, in plaats van een stuk van het
vliegtuig. Liptak en Riggs sprongen samen, zijn krijgsgevangenen
gemaakt en overleefden de oorlog.
McNeil en Wilcox sprongen ook
samen en kwamen neer in de buurt
van Meerlo en kwamen via Swolgen
en Tienray in Venray terecht, zoals
in Oud Horst in het nieuws deel 6 te
lezen is.
Reitz is de militair die in Meterik
is neergestort. Het vliegtuig is geëxplodeerd achter het oude klooster
in Meterik. Hans Steenmetz: “Van
Rengs, Janssen en Pouwels willen
juist nu het monument laten plaatsen, omdat het 70 jaar geleden is.
Je hoort nu weer steeds meer
mensen die vertellen over oude
oorlogsherinneringen. Iedereen heeft
zijn of haar eigen ideeën over de
oorlog. De oorlog is door iedereen
anders beleefd, maar juist nu zijn er
veel mensen die erover nadenken.
Voor die mensen willen de heren
het monument plaatsen”, aldus
Steenmetz.
Bron: onder andere Oud Horst
in het nieuws- deel 6

Accommodatieplan
GRATIS! Tienray in gang

Op uw verjaardag all-in arrangement
*

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Sportblessures, Tennisarm, RSI
Vruchtbaarheidsproblemen/IVF
Migraine, Stress, Vermoeidheid

Rob Coumans

Ook Ondersteuning bij
Stoppen met Roken
en Overgewicht

Schoolstraat 59, Horst • Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

De werkgroep Accommodatieplan Tienray werd vorig jaar opgericht in samenwerking met Synthese en de
dorpsraad om te kijken hoe het in de toekomst met de gemeenschapshuizen in Tienray moet. De eerste stappen
hierin zijn inmiddels gezet.
“Veranderingen in de maatschappij, zoals vergrijzing en de participatiesamenleving, hebben een impact op
het gebruik van de verschillende
gemeenschapsaccommodaties in ons
dorp. De gemeente heeft al te kennen
gegeven dat zij in de komende jaren
haar steun voor het in stand houden
van de accommodaties zal afbouwen”,
liet de werkgroep eerder al weten
over de aanleiding voor hun onderzoek naar de Tienrayse accommodaties.
Onlangs organiseerde de werkgroep een informatiebijeenkomst voor
vertegenwoordigers van verenigingen
en accommodaties in het dorp.

De werkgroep wil uiteindelijk een
sociaal en duurzaam accommodatieplan voor Tienray ontwerpen, op basis
van de huidige accommodaties én de
wensen van inwoners, organisaties en
verenigingen.

Alles onder één dak?
Uit de informatiebijeenkomst is
gebleken dat de verenigingsvertegenwoordigers het er over eens zijn dat
samenwerking tussen verschillende
verenigingen hen sterker maakt. Alles
onder één dak hebben, zou daarbij
kunnen helpen.
In de toekomst verwachten de
meeste verenigingen nog te bestaan

met ongeveer vergelijkbare aantallen
leden. Het Parochiehuis wordt door
de meeste verenigingen gebruikt,
de andere accommodaties door één
of enkele verenigingen en men is in
grote lijnen tevreden over de accommodaties. Extra opslagruimte is voor
een aantal verenigingen van belang.

Hulp van deskundige
De uitdaging voor de werkgroep
vormt nu de volgende stap in het
proces. De groep gaat al de informatie
vertalen in oplossingsrichtingen en
uiteindelijk naar het meest wenselijke
plan. Zij gaan daarvoor op zoek naar
hulp van een deskundige.
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Zorgen verkeerssituatie Hoofdstraat stapelen op

Dorpsbewoners Meerlo op
de bres voor de eekhoorn
Regelmatig zien ze overreden eekhoorntjes of egels liggen en al jaren strijden de buurtbewoners van de
Hoofdstraat in Meerlo voor meer aandacht voor de gevaarlijke situatie in hun straat. Tot nu toe lijken oplossingen
genegeerd te worden en successen uit te blijven.

nieuws 05

Zwingel beklad
Multifunctioneel Centrum (MFC) De Zwingel in Melderslo is tijdens de
voetbalwedstrijd Nederland- Mexico op zondag 29 juni beklad met
graffiti. Het bestuur van de stichting die het centrum onderhoudt, hoopt
dat de daders zich melden.
Volgens beheerder Eric Vullings
hebben hangjongeren de muren en
deuren van het gebouw ’s avonds
bespoten. “Er staan stoere woorden en
teksten op die in de muziekwereld
gebruikelijk zijn”, laat Vullings
desgevraagd weten. Veel mensen in
het dorp zijn volgens hem geschrokken van de ondoordachte actie. “Een
paar mensen hebben mij en het
bestuur ingelicht en informatie
gegeven over de personen die dit
gedaan hebben”, vertelt de beheerder.

Het bestuur van De Zwingel heeft
besloten het incident als gemeenschap op te lossen, omdat het centrum
een voorziening van en voor alle
dorpsinwoners is. “Wij hebben geen
aangifte gedaan, maar willen met dit
bericht wel laten weten dat ze van ons
gemeenschapshuis af moeten blijven.”
Het bestuur hoopt dat de jongeren
zichzelf melden. “Als dat niet het geval
is, moet stichting Melderslo onder de
Pannen, waarvan het gemeenschapshuis is, zelf voor de kosten opdraaien.”

Verdachten Prime
Champ voor de rechter
Het Openbaar Ministerie gaat de verdachten in de zaak van champignonbedrijf Prime Champ vervolgen. Binnenkort verschijnen zij voor de
strafrechter in Roermond.

De Meerlose Hoofdstraat werd in
2011 al eens opgesierd met bijzondere waarschuwingsborden, waarmee
omwonenden aandacht vroegen voor
overstekende eekhoorns. Aanleiding
toen vormden ook een aantal doodgereden diertjes. De actie leek even
succes te hebben, maar uiteindelijk
blijkt de situatie drie jaar later amper
veranderd. “Ik heb al acht eekhoorntjes
in mijn achtertuin begraven liggen”,
zegt Marianne Oudenhuysen, bewoonster van de Hoofdstraat.

Rode eekhoorn is
beschermde diersoort
Marianne vroeg onlangs aandacht
bij gemeente Horst aan de Maas voor
het probleem en stelde voor een zogenaamde eekhoornbrug aan te laten
leggen, waardoor de beestjes makkelijker de drukke straat over kunnen
steken. “De gemeente liet ons weten
de mening te delen dat ieder dier dat
sneuvelt door het verkeer er één te
veel is, maar gaf ook aan er weinig aan
te kunnen doen”, verzucht Marianne.
“De gemeente doet geen moeite, die
schuiven de verantwoordelijkheid naar
Provinciale Staten omdat de provincie
de weg beheert. Het kan toch niet zo
zijn dat iedereen zegt ‘ik kan er niks
aan doen’. Zo blijft de Hoofdstraat een
slachthuis voor eekhoorns.”
Volgens Vilmar Dijkstra, ecoloog bij

de Zoogdierenvereniging, steken de
eekhoorns de Hoofdstraat over op zoek
naar voedsel. “Eekhoorns komen met
name voor aan bosranden en in groene
wijken met (grote) groene tuinen.
Daar is het meeste voedsel te vinden.”
Hij geeft aan dat de inheemse rode
eekhoorn, waar het hier om gaat, een
beschermde diersoort is. Dat betekent
dat deze niet gedood of verontrust
mag worden. “Helaas vallen er jaarlijks
behoorlijk veel verkeersslachtoffers
in Nederland. Als dat geconcentreerd
op een bepaalde locatie plaatsvindt,
dan zijn er vaak wel maatregelen te
bedenken om dat te voorkomen, zoals
een andere inrichting, lagere snelheid
voor verkeer of boombruggen, zodat
de dieren veilig kunnen oversteken.
Recent zijn er daarvoor ook boombruggen in Amsterdam geplaatst op locaties
waar dieren werden doodgereden.
Ik heb begrepen dat er al eekhoorns
gebruik van maken.”
Gemeente Horst aan de Maas zou
volgens Marianne dan ook op zijn minst
kunnen investeren in een eekhoornbrug, een soort touwbrug die bomenrijen verbindt en een kleine 2.500 euro
kost. De gemeente heeft haar echter
laten weten geen budget te hebben
voor beschermende maatregelen voor
overstekend wild. Daarnaast stelde zij
dat het toch best goed gaat met de
aantallen eekhoorns in de omgeving
en dat een brug geen zin heeft, omdat

de dieren niet van leefgebied naar
leefgebied gaan, maar versnipperd
oversteken. Onzin, vindt ecoloog Vilmar
Dijkstra. “Het is juist zinvol zoiets te
doen als veel eekhoorns sneuvelen.
Zo voorkom je plaatselijk uitsterven.”

‘Ach, het is maar
een eekhoorn’
“Veel mensen reageren met ‘ach,
het is maar een eekhoorn’ of ‘dat is
de natuur’. Maar wanneer een enorme
tractor over een eekhoorn rijdt, daar is
niks natuurlijks aan. Het heeft ook te
maken met respect”, vindt Marianne.
Maar het probleem ligt volgens haar
dieper. “We hebben het nu over eekhoorns, maar het is een wonder dat er
hier nog nooit een kind op een fietsje
een ongeluk heeft gehad.”
Provincie Limburg, verantwoordelijke voor de verkeerssituatie op de
Hoofdstraat, liet eerder al weten niet
van plan te zijn iets aan de snelheidsregels voor de weg te veranderen.
Marianne Oudenhuysen geeft het
echter niet zomaar op en heeft inmiddels de handen ineengeslagen met
andere buurtbewoners die zich zorgen
maken over snelheidsovertredingen
of geluidsoverlast. Zij beraden zich op
vervolgstappen om voor eens en voor
altijd een einde te maken aan de in
hun ogen zorgelijke situatie aan de
Hoofdstraat.

kom en proef tapas

Eetcafé Maaszicht
Veerweg 12 • 5872 AG Broekhuizen lb
077-4631866
eetcafemaaszicht@hotmail.com
www.eetcafemaaszicht.nl

Bij een inval bij het bedrijf in
2012 werden al drie verdachten aangehouden, die later weer in vrijheid
werden gesteld. Vorig jaar januari
werd de ex-directeur aangehouden en
door justitie beschuldigd van arbeidsuitbuiting en valsheid in geschrifte.
Datzelfde jaar ging Prime Champ
failliet en nam het Ierse Monaghan
Mushrooms het champignonbedrijf
over.

Weer koper gestolen
Voor het tweede jaar op rij is er koper van de bliksemafleider
gestolen van de St. Odakerk in Melderslo. Het kerkbestuur heeft aangifte
gedaan, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden.
Vicevoorzitter van het kerkbestuur
in Melderslo, Michel van de Pas,
vertelt: “Onze kerk is het hoogste
gebouw in ons dorp en daardoor
vatbaar voor blikseminslag. Op het
kerkgebouw zijn daarom allemaal
koperen leidingen gelegd, die ervoor
zorgen dat bij een blikseminslag, de
stroom naar de aarde wordt geleid.
Dat is sinds 1921 goed gegaan, maar
met de stijging van de koperprijzen is
het voor sommige mensen aantrekkelijk geworden deze koperen
leidingen te stelen. We kwamen
erachter dat het koper weg was, toen
we afgelopen week het dak op gingen
voor een controle.”
Vorig jaar werd ook al koper van
de zijkanten van het gebouw gestolen.
“We hebben helaas moeten vaststellen dat het nu weer is gebeurd en wel
op het platdak boven het doopvont. Er

is ongeveer 15 meter aan koper meegenomen”, schat Van de Pas. “Het is
heel vervelend. De veiligheid van het
kerkgebouw is in het geding en we
worden in deze financieel moeilijke
tijd voor extra kosten gesteld. We zijn
hier niet voor verzekerd, want er is
geen sprake van inbraak. Het koper zit
aan de buitenkant van het gebouw.”
Het kerkbestuur heeft ook deze
keer weer aangifte gedaan, maar
verwacht er niets meer van te horen.
“We hopen dat mensen die rondom
de kerk wonen een oogje in het zeil
houden, want van de schijnwerpers
die op de kerk gericht staan, schrikken
de dieven schijnbaar niet af.”
Volgens Van de Pas wordt er nog
niet gedacht aan camerabewaking.
“Dat zou een veel te dure grap worden.” De bliksemafleider van de kerk
wordt zo snel mogelijk hersteld.

LEKKER

Nieuw bij Eetcafé Maaszicht:

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.

Het bedrijf Prime Champ,
ex-directeur Geert Verdellen, vier
medewerkers en één persoon buiten
het bedrijf worden gedagvaard voor
valsheid in geschrifte en mensenhandel. Het onderzoek naar Prime Champ
heeft ongeveer twee jaar geduurd.
“Het ging om een complexe zaak en
er moesten veel mensen worden
verhoord”, verklaart een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

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

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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“Ik heb un hieël moëj laeve gehad
mar ens helt ut op…. “

Je hebt moedig gestreden
Het is goed zo

Na een leven wat in het teken stond van eenvoud, goedheid,
en bezorgdheid hebben we op 84-jarige leeftijd afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, òzze pap en opa

Jan Achten
echtgenoot van

Piet Vervoort

Riet Achten-Lebbing

echtgenoot van

Nel Achten-van Leeuwen †

“Piet van Boëms Lei”

eerder echtgenoot van

Toos Vervoort-Geurts
America,
Bajorai, Litouwen,
America,
America,
Veulen,

Venlo, 25 mei 1939

Toos
Lei en Loreta
Frans en Anita
Patrick
Luc en Daniëlle
Jos en Elly
Toon
Lotte
Karin en Gerrit
Lisa en Dido
Suzan
Erik
Judith

Horst, Riet
Horst, Angela en Peter
Bjorn
Melderslo, Inge en Bas
Pien, Dick, Gijs
Tegelen, Ingrid en Wim
Rudy, Laura
Horst, Diana en Gerard
Micha, Natascha, Martijn
Horst, Renata en Leon
Twan, Vera en Luuk
Sanne en Quinten

6 juli 2014
Dissel 3, 5966 TD America
Pap is bij Jos, Wouterstraat 52 in America waar dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur en woensdag van
15.00 tot 17.00 uur gelegenheid is om persoonlijk afscheid van hem te nemen.

Kievitstraat 62, 5961 VM Horst

Donderdag is om 19.00 uur de avondwake in de kerk van America.
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 11 juli om 10.30 uur in de parochiekerk St. Jozef te
America, waarna we pap begeleiden naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof.

Jan is voor het laatst bij ons tijdens de dienst op vrijdag 11 juli
om 12.00 uur in Crematorium “Boschhuizen”
aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.

Pap heeft liever een donatie aan de Hartstichting i.p.v. bloemen.
Hiervoor is gelegenheid achter in de kerk.

U kunt afscheid van hem nemen voor de dienst
van 10.00 tot 10.45 uur in Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4, 5961 PJ te Horst.

“Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen gelieve deze als zodanig te beschouwen”

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij haar
in ons midden mochten hebben,
laten wij u weten dat op 84-jarige leeftijd
van ons is heengegaan ôs mam en oma

Mia Schobers-van der Sterren
echtgenote van
Jac Schobers †
* Horst, 20 mei 1930

† Horst, 2 juli 2014

Venray:
Ans en Sjef
Hegelsom: Piet en Loes
Kronenberg: Leo en Gerry
Horst:
Mariet en Jac
Sevenum: Bart en Monique
Hegelsom: Jac en Anja

Tienray, juli 2014
Beste mensen,
Op 20 mei kwam de dood als een dief in de nacht……
Plotseling verdween Ger/Pap uit ons leven
en werd alles in een keer anders.
Op zo’n moment besef je wat het betekent mensen in je omgeving
te hebben die je steun en kracht geven. Via deze weg willen wij
jullie dan ook bedanken voor de aanwezigheid, hulp en steun in
welke vorm dan ook. Vooral in de avond en nacht van zijn overlijden,
de dagen erna, rondom de begrafenis en in de tijd daarna.
Zaterdagavond 12 juli willen we Ger herdenken om 18.00 uur
in de zeswekendienst in de Kerk te Tienray.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.
Kom gerust nog eens langs om nog eens samen terug te blikken
op zijn leven en sterven. Jullie zijn van harte welkom.

en kleinkinderen
Correspondentieadres: Kruidenlaan 19, 5803 BD Venray
De crematie heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.

Zoveel medeleven, zoveel troostvolle woorden,
zoveel liefdevolle brieven en kaarten.
Wat hebben ze veel voor ons betekend en ons kracht gegeve
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn allerliefste man,
ozze fantastisch pap en trotse Opa

Piet Scheepers
Het voelde als een warme deken om ons heen,
dit zullen we nooit vergeten. Onze welgemeende dank.

Vriendelijke groeten,
Thea, Dennis, Sander en Marcel
Fam. Janssen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te koop diverse soorten groenten en
fruit, o.a. rabarber, blauwe bessen,
abrikozen, pruimen, snijbonen,
tuinbonen, komkommers enz.
Thijs Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Mariet Scheepers
Kinderen en kleinkinderen.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl
Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

Horst, 6 juli 2014

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

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.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te huur mooi woonhuis bouwjaar 2005 3 slk mooie badkamer
inbouwkeuken. Achterzijde grenst
aan trapveld uitzicht over landerijen.
077 463 82 17.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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
Te koop peulen, capucijners, nieuwe
aardappelen, groenten en fruit.
Ook kleine pakjes hooi en diverse
goederen. Van Helden Americaanseweg
41, Horst.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.

Dag en nacht bereikbaar

Bloemenkwekerij

Reintjes

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Geboren

Milou
3 juli 2014
Onze dochter en zusje
Ruud, Sabrina
Jens en Vicky Bos
Dekeshorst 10
5988 NX Helden


Geboren

Romijn

3 juli 2014
Zoon van
Pepijn en Daniëlle Lijnders
Veerweg 2
5872 AG Broekhuizen


Geboren

Charlotte-Sophie
4 juli 2014
Dochter van
Guido en Viviènne
Houben-Poulissen
Zusje van Domenique
Horsterdijk 35
5973 PM Lottum

Welkom lief meisje!

Geboren op
3 juli 2014

Britt
Dochter en zusje van:
Ron en Judith Hagens
Cas
Het Veldje 34
5961 LA Horst

Geboren

Floor
4 juli 2014
Dochter van
Micha en Wendy
Verhaeg-Olckers
Peelstraat 22
5976 NL Kronenberg

Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.

Aardappelen nieuwe oogst te koop.
Werkt snel en erg gemakkelijk door de
zelfbediening. Mts. Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63 Hegelsom.

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

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

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

Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Caravanstalling te huur in Lottum,
meer info bel 06 53 17 18 52.
Voor winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Half geld actie ivm div. wegwerkzaamheden in de buurt tot 20 juli een
korting van 50% op alles. Dus alles
voor de helft van de brutoprijs. Twedde
Kans Kringloop Noordsingel 43 Horst
di-wo-do 12-17 vr 12-20 zat 10-16 uur.

14 juli 2014

50 jaar getrouwd

Frits en Corrie
Ermersvan Griensven
Proficiat van
kinderen en kleinkinderen

Verdwenen zwarte omafiets
in centrum Horst tijdens of na voetbalwedstrijd Nederland-Costa Rica.
Fiets heeft sticker van Wittenhorstlogo
en Pinkpop. Tel. 06 20 41 92 46.
Te huur woonhuis incl. garage
in Broekhuizen. Vele mogelijkheden.
Basis gem. leegstandswet.
Tel. 077 463 13 68.
Schminkenzo schminkcursus. Meld je
nu aan! De nieuwe groepen beginnen
ná de zomervakantie weer. De cursus
bestaat uit 10 lessen. Voor meer info
mail of bel gerust! pfffeindelijk@live.nl
of 06 81 56 02 71.
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.
Ongeveer 3 weken geleden verloren
gouden ring met briljantjes op
de weg van Horst via Venloseweg,
Horsterweg en Californiseweg naar
Grubbenvorst. Tel. 06 51 98 32 24.
Te koop z.g.a.n. damesfiets (Batavus
met vering en 8 versnellingen, maat
54) en postzegelverzameling,
vanaf 1966 compleet in albums.
Tel. 06 81 18 43 22.
FranciSense Praktijk voor healing,
coaching en ontwikkeling. Activeer het
zelfgenezend vermogen, lichamelijk,
psychisch, emotioneel, spiritueel, sociaal, maatschappelijk en/of financieel.
www.FranciSense.nl, of 06 30 14 51 04.
Wie heeft mijn groen/grijze
herenfiets gevonden, in de nacht
van zaterdag op zondag verdwenen.
Tel. 06 81 30 26 39.

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

Kleine kinderen
worden groot,

daarom heb ik als oppasmoeder
weer plek voor baby’s en/of
peuters. Kleinschalige opvang
met net dat beetje meer
aandacht voor je kind!
Lokatie Horst-Noord aan
de Gebr. van Doornelaan.
Bel of mail gerust voor meer
informatie met Barbara Derix:
077-398 88 89 / 06-19 95 73 72
familiederix@gmail.com

MBO-geslaagden
Citaverde Horst
De volgende leerlingen uit Horst aan de Maas zijn geslaagd voor de
verschillende MBO-opleidingen van het Citaverde College in Horst.
Op 10 juli zijn er nog drie kandidaten die hun proeve van bekwaamheid
nog moeten halen.

Arbeidsgekwalificeerd
assistent

Greenport production

Niveau 1
Poe Dah Lay Hsar, Horst; Hser Htoo
Lay, Grubbenvorst; Robin Janssen,
Broekhuizenvorst.

Bloem & Design
Niveau 2
Elke Haegens, Horst; Ainsley Marcellis,
Hegelsom; Angela Michels, America.
Niveau 3
Marieke Ermers, Kronenberg;
Mendy van Ooijen, Hegelsom.

Dierverzorging
Niveau 2
Melanie Huys, Sevenum;
Rick Kellenaers, Hegelsom;
Daisy Kleuskens, America;
Annouk Lith, Melderslo.
Niveau 3
Niels Cox, Hegelsom.

Greenport retail
Niveau 2
Tommy Sijbers, Sevenum.
Niveau 4
Job Emonts, Horst.

Melkveehouder
Niveau 4
Luc Aerts, Swolgen; Lianne Draak,
Evertsoord.

Veehouderij

Dierenartsassistent
Niveau 4
Richel Baeten, Meterik; Natascha
van den Ekker, Horst; Lian Vermeer,
Meterik.

Aanrijding
Dinsdagochtend 8 juli tussen 10:0010:30 uur. Zwarte Citroen C2 kenteken
bekend. Op kruising WestsingelKranestraat. Ik zoek deze bestuurster
en getuigen. Bestuurster ging naar
zorghoes. 06 44 62 47 69.
Gevonden sleutelbos in de
Nieuwstraat bij de bladkorf.
Tel. 06 25 24 57 24.

Niveau 2
Victor Jansen, America;
Guus Lucassen, Sevenum; Piet Wijnen,
Horst.     
Niveau 3
Marco Koot, Horst; Sandy Gijsbers,
Meerlo.
Niveau 4
Chiel Cornelissen, Meerlo; Dennis Cox,
Broekhuizen.

Niveau 3
Bart Vissers, Meerlo; Rien Rops,
Evertsoord.
Niveau 4
Bart van Lijssel, Tienray.                                                                                                                                    

Pruimen zelf plukken, € 0,50 per kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.
Baantje bij Stervideotheek
Wij zoeken een baliemedwerk(st)er voor
donderdagmiddag, verder in overleg
inzetbaar: vr. 18-21.30u, za. 13-21.30u,
zo. 13-21u en do. 13-21u. Sollicitaties
aan: Ster Media Store, Venloseweg 2,
5961 JC Horst.

Verloren sleutelbos, autosleutel met
2 huissleutels. Parkeerplaats oud ING
gebouw of de weg van Schoolstraat
naar Pastoorsveld. Tel. 06 18 06 18 85.
Te huur caravanstalling in Melderslo.
Tel. 077 398 32 95.
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 inslag–
knopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op
de weekmarkt te Horst.
T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
hooimachine-hark-maaier-mesttankweisleep-ploeg-maiszaaimachinetractor enz. en vee/paardentrailer
06 19 07 69 59.

Kinderdagverblijf

nieuws 07

10
07

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

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

Wij zoeken een tijdelijke huurwoning:
gemeente Horst vanaf ca. augustus
2014 tot we een geschikte koopwoning
gevonden hebben.
Marcel Minten 06 52 05 32 85 /
marcelminten@planet.nl en
Jose Geelen 06 23 30 21 59.
Gezocht per direct cafetaria personeel
min. leeftijd 15 jr. info@snackbarbebo.nl
Bouwplannen?
Nog een bouwplaats te koop ca. 600
m2 Bekkershof Meterik. Wonen in
groene omgeving. Interesse? Maak een
afspraak we laten u alle mogelijkheden
op locatie zien. Bel 06 52 73 36 00.
Kleurenmassage
Verwen jezelf met deze bijzondere
massage. Tevens verkoop gekleurde
chakra olie met korting.
www.hetstiltehuis.123website.nl of bel
077 398 61 14.

OPRUIMING
t/m 70% KORTING

badkleding • nachtmode • ondermode
Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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zeg je?
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Arjen Robben favoriete speler

Meerderheid Horst aan de Maas denkt
dat Nederland wereldkampioen wordt

De halve finale tussen Nederland en Argentinië is gespeeld op woensdag 9 juli. Bij het te perse gaan van dit
nieuwsblad was de uitslag nog niet bekend. Al voorafgaand aan de kwartfinalewedstrijd Nederland-Costa Rica op
zaterdag 4 juli kreeg het panel van TipHorstaandeMaas.nl de vraag voorgelegd wie wereldkampioen zou worden.
44 procent gaf van de ondervraagden gaf aan dat Nederland met de felbegeerde titel ervandoor zou gaan.
ciële belangen. Om die reden heeft een veel geld in om, terwijl de kleine man
Argentinië, de tegenstander van
het Nederlands elftal in de halve finale, panellid geen vertrouwen in eerlijk ver- maar weer moet zien hoe hij rond kan
loop van het toernooi. “Het is gewoon
komen.”
krijgt van het panel slechts 2 procent
vriendjespolitiek.” Ook de honderden
Een ander vindt dat de kansen voor
kans te slagen voor de wereldtitel.
miljoenen euro’s die het evenement
het Nederlands elftal zijn vergroot.
De overige kwartfinalisten, Brazilië
“Eindelijk durft
en Duitsland,
een coach zijn
maken beiden
“Brazillie: als dat land geen kampioen wordt, wordt het door team effectief
12 procent kans
haar bewoners gesloopt”
in te zetten.
om wereldkamMooi voetbal,
pioen te worden.
“Duitsland: een stabiele ploeg, maar ik hoop dat ik het fout heb de Hollandse
21 procent
en dat Nederland ons verrast”
school, maar
van het panel
heeft geen idee
“Als Nederland de finale speelt zijn wij 25 jaar getrouwd. Een niet altijd even
effectief.” Het
wie dit jaar
mooi cadeau zou de finale Nederland-Duitsland zijn. Het is niet zorgt ook voor
wereldkampioen
goed voor mijn bloeddruk, maar wel spannend.”
gemengde
voetbal wordt.
gevoelens, nu
Ze geven onder
kosten en het schoppen tegen een bal
het Nederlands elftal zo ver is gekoandere aan dat ze niet in een glazen
men. “Het zat voor mij niet in de planbol kunnen kijken of dat het voetballen worden door een geënquêteerde ter
discussie gesteld. “Rennen ze keihard
ning dat ze zo ver zouden komen, maar
ze domweg niets interesseert.
achter de bal aan, schoppen ze hem
ik gun ze nu ook wel de wereldcup”,
De verantwoordelijk voor de orgadaarna weer weg. Stelletje idioten.
reageert een van de ondervraagden.
nisatie van het evenement, de FIFA, is
Daarnaast gaat er gewoon veel te
Jeu en Mariet Verhaegh, de ouders
een grote organisatie met grote finan-

Gebruikt /maar
z.g.a.n.
Magazijnmedewerker
vrachtwagenchauffeur
m/v
Tot deze functie behoort magazijnwerk (laden/lossen), bestellingen klaarzetten, montage van
kantoormeubilair en magazijnstellingen bij klanten tot je werkzaamheden, alsmede het transport
van kantoormeubilair en magazijnstellingen door heel Nederland.

We bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf en een
marktconform salaris. Van jou vragen we dat je representatief, stressbestendig en flexibel bent.
Daarnaast beschik je over het vrachtwagen rijbewijs en een chauffeurs diploma.
Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

van € 159,- ex. btw

voor

€ 59,-

ex. btw

elke zaterdag
open tot 18 uur

Brood- en
Banketbakkerij

Horsterweg 19 te Sevenum
Tel. : 077-398 80 37

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

en top 3

io
Wereldkamp

nd

Duitsla
2 Brazilië /
ië
3 Argentin
van Nederlands elftalspeler Paul
Verhaegh: “Nederland wordt wereldkampioen, omdat wij het team met
de beste teamspirit en de beste coach
hebben. Daarom hebben we ook geen
favoriete speler. Alle 23 spelers zijn
even belangrijk voor het team.”

Favoriete speler:
Arjan Robben
Meer dan de helft van de inwoners uit Horst aan de Maas vindt Arjan
Robben hun favoriete speler in het

Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl

Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

vakantietijd, broodjestijd! SCOOT SERVICE
puntjes of
NEDERLAND
bolletjes
• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
8+2
• Onderhoud aan scootmobielen
GRATIS
geldig van 10 juli t/m 31 augustus

Laptop/privé kluis

Hagro kantoormeubelen is gespecialiseerd in verkoop, montage en demontage van nieuwe en
gebruikte kantoormeubilair en magazijn inrichtingen. Ter versterking van ons team zijn wij op
zoek naar een enthousiaste

Nederlands elftal,
gevolgd door Dirk
Kuyt (15 procent).
Robin van Persie
en Memphis
Depay scoren
beiden 6 procent.
Enkele reacties:
“Robben is een
goed hardwerkende speler
met overzicht”,
“hij is de spil
van het elftal” of “hij rent hard en
geeft anderen de mogelijkheid om te
scoren.” Volgens het panel is Robben
gedreven, behendig en snel, maar
heeft hij vooral geen kapsones.

GRATIS HOUTW
06-22605746

ORMINSPECTI

●
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Blitterswijck

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
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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
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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

Raad heeft weinig op met leefbaarheid en welzijn
Ik wens de verzetsgroepen in Weert/Nederweert/Leudal ontzettend
veel sterkte en succes in hun pogingen om de plannen tot realisering van
een megastal in hun gemeenten ongedaan te krijgen!
Hopelijk realiseren de betreffende gemeenteraden zich dat
bewoners en diverse groeperingen
óók hun vertrouwen in hen hebben gesteld voor wat betreft het
welzijn van de bewoners. Daar vallen
ongetwijfeld de volksgezondheid en
leefomstandigheden onder, zaken
die niet ter discussie mogen staan in
gemeentelijke plannen. Als er een
verzoek bij de gemeente binnenkomt

Autobedrijf

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

tot het bouwen van, in dit geval, een
megastal, dan zouden eerst de gevolgen van een dergelijk verzoek nagegaan moeten worden en de diverse
deskundigen geraadpleegd worden
alvorens deze plannen te publiceren.
Je hoeft er niet voor gestudeerd
te hebben om te kunnen weten dat
publicatie ervan een negatieve reactie
teweeg zal brengen: de bewoners
voelen zich gepasseerd.

Fruitbedrijf jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077 - 398 43 08

Het in De Limburger van vrijdag 27 juni
gepubliceerde artikel hierover, lijkt een
kopie te zijn van de actie die al jaren
in Grubbenvorst gevoerd wordt.
Kennelijk heeft de gemeenteraad
van Horst aan de Maas weinig op
met de leefbaarheid en het welzijn
van de bewoners van Grubbenvorst.
De bewoners van dit dorp en de
diverse deskundige instanties laten de
gemeenteraad van Horst aan de Maas
al jaren weten tegen de plannen van
de bouw van een megastal te zijn. Dat
ze halsstarrig blijven doorgaan om dit
plan er door te drukken, geeft aan dat

hen aan het welzijn én de leefbaarheid van de bewoners weinig
gelegen is.
Voor hen is ‘regelgeving’ een
heilig woord. Het veranderen of
aanpassen van regels schijnt bij de
ambtenaren een onoverbrugbaar
probleem te zijn. Alleen kapitaalkrachtige instanties willen de bouw
van soortgelijke grootschalige
bedrijven realiseren. De kleinschalige
ondernemer heeft daardoor geen
schijn van kans.
Nico Jacobs,
Grubbenvorst

TE KOOP

Ruime 2 onder 1 kap woning
Bakhuuske 11 Hegelsom

Het is nog steeds
kersentijd!

Heerlijke
zoete kersen
te koop!

Alle dAgen kersen
e boerderijAutomAAt!
onz
uit
Gewijzigde openingstijden
woensdag en vrijdag van 13.30 tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Royale woonkamer, open keuken,
3 slaapkamers, ruime badkamer met
ligbad, aparte douche en 2de toilet.
Grote zolder voor eventueel 4de slaapkamer. Inhoud 370m3 Perceel 228m2

E 234.000,- kk
Info: tel. 06 - 53 66 44 20

Vraagprijs:

Bespreking Poll week 26

De Muzikantine is overbodig in Horst aan de Maas
Veertig procent van de stemmers vond het idee van de Muzikantine inderdaad overbodig. Het initiatief van muzikanten Bram Jacobs en Joep van Wegberg
is bedoeld om muzikanten met elkaar in contact te brengen en daarmee te
zorgen dat talent boven komt drijven. In de toekomst willen de initiatiefnemers
van de Muzikantine hiervoor een fysieke ontmoetingsplek realiseren. Zestig
procent van de stemmers ziet dit wel zitten.
Zo ook Annemiek Lucassen uit Horst: “Ik vind het een fantastisch initiatief.
Als je al in het circuit zit, is het niet zo moeilijk om via via een muzikant te
vinden. Maar er zijn zeker weten nog heel veel muzikanten die met anderen
muziek willen maken en niet weten hoe en met wie. Niet iedereen komt er zo
makkelijk tussen.”
Sjuul uit Tienray stelt ook dat veel bands spontaan ontstaan, maar zegt dat
dit niet vanzelfsprekend is. “Alleen al het feit dat zo’n initiatief ontstaat, geeft
aan dat er behoefte is aan sturing en begeleiding binnen de Horster scene.”

Jasper van Rens (23) uit Hegelsom herkent het probleem dat de initiatiefnemers
van de Muzikantine schetsen wel. Hij gaat zeker deelnemen, stelt hij. “Ik wilde
al meerdere keren een bandje beginnen, maar verder dan enkele jamsessies is
het nooit gekomen. We misten altijd een bassist of een zanger of iets dergelijks. Ik speel al sinds ik klein ben trompet bij muziekvereniging St. Hubertus in
Hegelsom. Ze zijn hartstikke goed bezig maar ik wilde altijd al meer dan alleen
spelen in een fanfare. Optreden met een band! Er zijn vast mensen die daar ook
zo over denken, en die ga ik allemaal tegenkomen bij de Muzikantine.”
Johan uit Horst vindt het initiatief niet overbodig, maar “misschien wel een
beetje achterhaald. Muzikanten weten elkaar goed te vinden, onder meer via
forums, blogs en Facebook. Vergeet ook de functie van jongerensozen niet met
hun open podia en de muziekscholen en leraren die meedenken. Samenwerken
kan natuurlijk nooit kwaad en mogelijk is het nieuw te vormen Horster cultuurhuis erg in haar nopjes met de komst van nog een ‘huurder’.”

Eén horecamunt voor heel Horst aan de Maas is handiger
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Onlangs veranderde het Horster Horeca Collectief de kleur en de prijs van de
Horster horecamunt. Bij veel evenementen of cafés in Horst aan de Maas ontkomen bezoekers niet aan horecamunten om hun drankje of lunch te betalen. Maar
op veel feesten, in veel kroegen en in cafés gelden andere prijzen en hebben de
muntjes een andere kleur. Zou één horecamunt voor heel Horst aan de Maas een
oplossing zijn? Het idee om horecamunten te gebruiken, is ooit ontstaan vanuit de
gedachte zoveel mogelijk contact geld te vermijden in de kroeg. Van de ene kant
is een munt voor alle dorpen en alle evenementen heel erg handig, want je kunt

er overal mee afrekenen. Je blijft dan ook minder snel met muntjes zitten, want
je kunt ze op veel plekken gebruiken.
Aan de andere kant is een munt voor alles ook onhandig. Het zal voor
horecagelegenheden of eendaagse festivals bijvoorbeeld extra kosten met zich
meebrengen. Waarschijnlijk moet er dan ook een organisatie worden ingesteld
die alles coördineert. En wat gebeurt er met alle muntjes die nu al in omloop zijn
en verschillende vervaldata hebben?
Eén horecamunt voor heel Horst aan de Maas is handiger. Wat vindt u?

Respect
Wethouder Paul Driessen
van gemeente Horst aan de
Maas is voor mij de held van de
week. Niet zozeer omdat hij op
bestuurlijk niveau iets bijzonders heeft gepresteerd. Nee,
Paul deed iets wat ik absoluut
nooit ga doen.
Nooit? Nee, absoluut nooit.
Al bieden ze me heel veel geld,
garanderen ze me dat het
Nederlands elftal nu eindelijk
de wereldkampioenschapstitel
voetbal mee naar huis neemt of
bieden ze me nog meer geld.
Nee, ze maken mij niet gek.
Ongetwijfeld zat Paul afgelopen vrijdagavond zelf liever op
de bank. Genietend van een
goed glas wijn en een lekker
snackje erbij. Eventueel samen
met aangenaam gezelschap
kijkend naar een doortastend en
journalistiek aangepakt actualiteitenprogramma op een van de
Nederlandse televisiezenders of
de herhaling van de tweede
aflevering van ‘Aan tafel met
Pieter’ van Omroep Reindonk.
Nee, dit was het niet.
Paul was naar een recreatiecentrum in Sevenum gereden.
Had zich daar in een speciaal
tuigje laten hijsen, deed een
bijpassende helm op en kreeg
te maken met nog meer strikte
veiligheidsvoorschriften. Niet
veel later klom Paul vrijwillig
omhoog, in een constructie van
lange houten palen, in de vorm
van een boot. Halverwege hield
hij stil om een fles champagne
te grijpen. Niet om zichzelf
meer moed in te drinken, nee
deze was speciaal bedoeld voor
de opening van de boot. De fles
was vastgebonden aan een
touw en met een rustige vaart
sloeg deze te pletter tegen een
paal, waarmee het klimpark
werd geopend.
Een paar maanden geleden
had Paul zich al laten verleiden
om tijdens de presentatie van
de Rozenkoningin van het
aanstaande Rozenfestival in
Lottum mee te dansen.
Heupwiegend en volgens een
toeschouwer een beetje uit de
maat, liet Paul zich wederom
van zijn beste kant zien. Ik ben
benieuwd waar we Paul een
volgende keer zullen treffen.
Respect Paul.
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 27) > Horst is de meest logische plek voor korfbalclub Oxalis > eens 39% oneens 61%
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Horster bedrijf koopt
voormalig justitieel paleis
Vareks BV uit Horst, dat onderdeel is van de Renschdael Groep, heeft het voormalige Paleis van Justitie en de
vroegere gevangenis De Leuvense Poort in Den Bosch gekocht.
Voor het gerechtsgebouw en
de oude gevangenis betaalt het
bedrijf 2.155.000 euro aan het
Rijksvastgoedbedrijf.

Het complex, waaronder de oude
cellenvleugel van de gevangenis, is
grotendeels een Rijksmonument.
De rechtervleugel van de gevangenis

heeft geen monumentale status.
Wat Vareks BV met de gebouwen
wil gaan doen, kan een woordvoerder
van het bedrijf nog niet mededelen.

VVV Horst start dorpsrondleidingen
VVV Horst aan de Maas start met het aanbieden van diverse wandel- en fietsarrangementen, rondleidingen door
het centrum van Horst en andere activiteiten in en rondom de gemeente. De eerste rondleiding door het centrum
van Horst start woensdag 16 juli om 14.00 uur bij het VVV-kantoor in Horst. Het VVV-kantoor is gevestigd in het Huis
van de Streek.
Voorzitter Wiel Driessen van
Stichting Toerisme Horst aan de Maas:
“Wij krijgen zowel van toeristen als
eigen inwoners al enige tijd de vraag
waarom er geen rondleidingen door
Horst-centrum worden gegeven.”
Stichting Toerisme Horst aan de
Maas, waar VVV Horst onder valt, is
daarom op zoek gegaan naar een gids
met kennis over de historie van Horst.
Die persoon hebben ze gevonden in
Wim Moorman. “Wim heeft een enorme
kennis over Horst en met name de
Lambertuskerk en kan hier urenlang
over vertellen”, zegt Driessen. De

rondleidingen in het centrum duren
anderhalf uur.
Om toeristen en eigen inwoners
bekend te maken met de activiteiten
gaat VVV Horst op enkele woensdagen
en zondagen in juli en augustus rondleidingen geven. Bij de rondleidingen
worden maximaal 25 personen per
wandeling meegenomen. Het VVV Horst
is daarnaast ook bezig met het ontwikkelen van GPS wandel- en fietstochten,
die op elk moment gevolgd kunnen
worden. Op deze tocht is er een tussenstop bij het Boscafé in Horst en is het
Wilhelminaplein het eindpunt.

Ook wordt er gewerkt aan een fietstocht die langs diverse versautomaten in
Horst aan de Maas voert. Driessen: “Het
is ongekend wat deze regio allemaal
aan streekproducten te bieden heeft.
Om dat te onderstrepen en om toeristen
en eigen inwoners hiermee bekend te
maken, zijn wij deze ‘fiets-je-menu’tocht aan het opzetten. Waar mogelijk
werken wij hierbij graag samen met
lokale ondernemers. Wij moeten elkaar
immers versterken en zorgen dat de
toeristen hier een aangenaam verblijf
hebben.” Voor meer informatie kijk op
www.huisvandestreek.nl

Oh, zit dat zo!

Kan ik wel een
hypotheek krijgen?
Door: José de Weert-van Dijck, financieel adviseur
Kan ik wel een hypotheek krijgen als ik geen vast contract heb? En hoe
zit het met de studieschuld? Banken kijken naar het inkomen en of de
maandlasten betaalbaar zijn. Maar ook naar eventuele schulden of leningen,
de waarde van de huidige woning en de waarde van het ‘droomhuis’.
andere naar het inkomen gekeken.
Hiervoor wordt de werkgeversverklaring
gebruikt. Bij een flexibele arbeidsrelatie
(denk aan seizoenswerk, uitzendwerk of
werk als oproep- of invalkracht of een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd) wordt het gemiddeld inkomen van
de laatste 3 jaar gehanteerd. Bij
Rabobank doen we dat ook voor zzp’ers.
Schulden en leningen
Een hypotheek moet betaalbaar zijn,
nu en later. Bij het berekenen van een
verantwoord leenbedrag wordt ook
rekening gehouden met eventuele
lopende leningen. Denk aan persoonlijke
leningen, studieschuld of doorlopend
krediet.
Waarde van het huis
Bij het afsluiten van een hypotheek
wordt uiteraard ook naar de waarde van
het huis gekeken. Als de hypotheek
hoger is dan de waarde van dit huis,
heeft de koper bij verkoop meer kans

Een groep ondernemers uit Horst aan de Maas heeft zich aangesloten bij
broodfonds Drieluik. Het broodfonds is voor ondernemers die wonen of werken
in Horst aan de Maas, Venray of Bergen. De collectieve vorm van verzekeren
voor ZZP’ers en ondernemers met personeel gaat 1 oktober van start.
Bij broodfonds Drieluik hebben zich
tot nu toe 25 ondernemers uit drie
verschillende gemeenten aangemeld.
Het bestuur is gekozen tijdens de
eerste bestuursvergadering en bestaat
uit voorzitter Anita Goumans, secretaris
Marc Vroemen, penningmeester
Pieter-Jan Camps en bestuursleden
Hans van Maurik en Vincent Beerens.
Voorzitter Anita Goumans (52) uit
Meerlo: “De groep leden is heel divers:
van tankstationhouder en osteopaat tot
bloemist en pedicure.”
Zowel ZZP’ers als ondernemers
met personeel hebben zich al aangemeld. “Het broodfonds is voor iedereen
voordelig. Je schrijft je als het ware
voor twee jaar in.” Goumans legt uit:
“Je betaalt gedurende je lidmaatschap
iedere maand een vast bedrag. Mocht
je dan ziek worden en je werkzaamheden niet voort kunnen zetten, dan
krijg je van alle leden geld om toch
fatsoenlijk rond te komen.”
Goumans denkt dat het broodfonds
een buitenkans is voor veel ondernemers. “Voor veel ZZP’ers is de premie
van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te hoog. Daarom zijn
wij het broodfonds gestart.” Volgens
haar kloppen veel ondernemers bij het
broodfonds aan om stabiliteit te krijgen. “Als ZZP’er heb je geen inkomen

als je arbeidsongeschikt raakt. Dat wil
je voorkomen.” Een voorwaarde voor
deelname is wel dat je gezond bent als
je je inschrijft.
Ondernemers hoeven volgens
Goumans niet bang te zijn dat er mensen tussen zitten die alleen hun zakken
willen vullen. “Vanwege de sociale
controle kan niemand vals spelen en zo
geld opstrijken. Veel ondernemers kennen elkaar. Je kent altijd wel iemand,
anders kom je niet bij ons terecht.
Ondernemers kunnen zich dus niet ziek
melden en vervolgens ergens anders
bij gaan beunen, want dat wordt meteen opgemerkt”, zegt ze.
Volgens Goumans is broodfonds
Drieluik voor zowel ZZP’ers als ondernemers met personeel voordelig. “Als
je als ondernemer met personeel bij
het broodfonds komt en een AOV met
een eigen risico van twee jaar neemt,
dan wordt je premie aanzienlijk lager
en kan je het broodfonds van dat geld
ook nog wel betalen.” Of ondernemers dat willen laat ze aan hen over.
“Verzekeringen doen nog wel eens
moeilijk met uitkeren. Dat is bij ons niet
het geval.”
Aanmelden kan nog tot uiterlijk
vrijdag 11 juli. De oprichtingsvergadering vindt op vrijdag 19 september
plaats in zaal ’t Brugeind in Meerlo.

Rechtgezet

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

Betaalbare maandlasten
Met betaalbaar wordt bedoeld
dat de kosten van rente en aflossing
op te brengen zijn. Zodat de koper
genoeg geld overhoudt om andere
woonlasten (gas, water, licht) te
betalen en om leuke dingen te
kunnen doen. Daarnaast moet er geld
overblijven voor onverwachte
uitgaven zoals een kapotte
wasmachine. Bij het berekenen van
een verantwoord leenbedrag houden
we ook rekening met ontwikkelingen
in het inkomen (denk aan risico’s van
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid
en overlijden). Geen leuke zaken,
maar wel goed om over na te
denken. Een aantal risico’s is op te
vangen met verzekeringen zodat de
maandlast dan te betalen blijft.
Inkomen
Om te bepalen hoeveel er
geleend kan worden, wordt er onder

Broodfonds
Drieluik van start

op het overblijven van een restschuld.
Het verschil tussen de hoogte van de
hypotheek en de waarde van het huis
mag dus niet te groot zijn. Op dit
moment mag men maximaal 104
procent van de waarde van de
woning lenen. Daarnaast wordt van
kopers verwacht dat ze steeds meer
eigen geld inbrengen, net als in
Duitsland.
Meer informatie over het kopen
van een huis vindt u op www.
rabobank.nl onder ‘hypotheken’.

www.rabobank.nl/horstvenray

In het artikel ‘nieuwe horecamunt’ is in de editie van 3 juli per abuis
gemeld dat de nieuwe horecamunt twintig eurocent duurder is ten opzichte
van de vorige. De vorige paarsblauwe munt kostte in 2011 bij de start
1,90 euro, maar inmiddels was de prijs verhoogd naar 2 euro.

Wij willen graag iedereen bedanken
voor het in ons gestelde vertrouwen
van het afgelopen sportseizoen.
Tevens willen wij iedereen een
fantastische zonnige vakantie
toewensen en graag tot ziens in het
nieuwe sportseizoen.
Annemie en Paul Smedts
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Informatiebijeenkomst

Werkzaamheden Lambertusplein
Op maandag 14 juli vindt er om 19.00 uur
een informatiebijeenkomst plaats over de
voortgang van de werkzaamheden op het
Lambertusplein in het centrum van Horst.
Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie
gegeven over de planning, de voortgang, de

bereikbaarheid en de informatieverstrekking
tijdens de werkzaamheden (inloopuurtje).
De bijeenkomst is openbaar en vindt plaats in de
fractievleugel van het gemeentehuis. Ingang aan
de kant van de Librije (tegenover de bibliotheek).

Commissie bezwaarschriften en klachten

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 15 juli
2014 bij elkaar voor een hoorzitting.
18.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht
tegen de opgelegde nieuwe last onder dwangsom Spoorweg 40 te Hegelsom.

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

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Roothweg 14
Lorbaan 17
Dorperpeelweg 15

Horst
Hamweg 7 A
Kranestraat tussen nr 51
en 57

Broekhuizen
Perceel sectie D nr. 707
en 985

Horst aan de Maas
Aanwijzing toezichthouder
(bevolkingscontroleur)
Bekendmaking verwijdering
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang uit het LRKP

Grubbenvorst
Kromboschweg 1

Meterik
Americaanseweg 107
Sevenum
De Schatberg
Percelen Ulfterhoek Dijkerheideweg en
Dijkerheideweg Grubbenvorsterweg
Veenpluis 17
Steeg 5 A

Agenda

10 juli, 19.30 uur: informatieavond lanen Griendtsveen, De Zaal in Griendtsveen.
14 juli, 19.00 uur: informatieavond renovatie Lambertusplein, gemeentehuis in Horst.
15 juli, 19.30 uur: informatieavond Equestrian Center de Peelbergen,
De Torrekoel in Kronenberg.

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.

We maken onze
Bouledrome
werkelijkheid!
Wie met Toon Rops spreekt over de
plannen voor een jeu de bouleshal –
Bouledrome - in het kasteelpark, raakt
al snel enthousiast. Niet alleen door het
mooie ontwerp, maar vooral door de brede
mogelijkheden die het bouwwerk schept.
De voorzitter van jeu de boulesvereniging
Horst ziet de hal als een middel om vele
mensen uit het dorp te verbinden. Hij vertelt enthousiast: “We willen een romenyhal
bouwen van 17 bij 25 meter. De voorzijde
van de hal bestaat volledig uit glas, met
binnen 7 à 8 jeu de boulesbanen met
mogelijk een roldoekvloer voor volleybal
en minivoetbal plus voldoende verlichting
dankzij twee grote lichtstraten. De plannen
zijn klaar, de tekeningen gemaakt. Het is
nu wachten op de aanvullende ﬁnanciering
van de gemeente. Samen met een lening,
sponsorgeld, spaargeld van de vereniging
kunnen we dan aan de slag. We bouwen de
hal zelf met hulp van vrijwilligers. Als alles
akkoord is, kunnen we eind het jaar misschien al open.”
Volop gebruiken
“In het kasteelpark hebben we nu acht buitenbanen. De banen zijn in 2012 aangelegd door
onze vrijwilligers. Het zijn prachtige banen,
waarop onze leden maar ook mensen van
andere verenigingen graag spelen. Met de hal
bieden we onze leden ook in de winterperiode
de kans hun favoriete spel te spelen. We krijgen een mooie baan, waar onze leden onder
goede omstandigheden in een prettige ruimte
kunnen spelen. Het is natuurlijk jammer wanneer we een dure hal bouwen en die slechts
5 à 6 middagen per week gebruiken plus
jaarlijks voor een zestal weekendtoernooien.
We hebben onze banen altijd opengesteld voor

mensen met een beperking en die groep bieden
we ook de kans om in onze hal actief te zijn.”
Participatievereniging
“We hebben ruimte voor meer verenigingen en
clubs. We hebben een overdekte, multifunctionele hal met alle benodigde faciliteiten. We
hebben al afspraken gemaakt met de voetbalclub. In de wintermaanden komen die met de
kleintjes in de hal trainen. En we hebben een
aanvraag van een groep arbeidsmigranten die
willen komen volleyballen. We hebben een
rolvloer in de hal: in een paar minuten tijd wordt
de jeu de boulesbaan een sportveld voor jong
en oud. Ook met Dichterbij zijn al afspraken
gemaakt, zij gaan gebruik maken van de ruimte
voor de invulling van de dagbesteding. Het zijn
voorbeelden van partijen die wij nu al aan ons
weten te binden. Terwijl we de hal nog moeten
bouwen. Ik merk aan alles dat het leeft in onze
gemeente. Wij willen snel aan de slag, maar we
wachten nog steeds op deﬁnitieve goedkeuring
voor onze plannen.”

Extra avondopenstelling Burgerzaken op
donderdag 10 en 17 juli van 16.00 - 20.00 uur.
Kijk op www.horstaandemaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
U vraagt zich misschien wel eens af waarom we ons als CDAraadsfractie inzetten voor het behoud van pinautomaten, de aanleg van
een dekkend netwerk glasvezel of huurwoningen in de kleine dorpen. Dat
is toch aan die banken, kabelbedrijven en woningstichtingen om te
bepalen waar ze willen investeren en waar niet? Klopt, maar wat wij doen
is hen aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Ook al hebben we formeel geen
zeggenschap over hun besluiten, toch
vinden we dat ook zij hun rol moeten
pakken om de dorpsgemeenschappen
in onze gemeente actief en vitaal te
houden. Daar hoort een voorzienin-

genniveau bij dat er voor zorgt dat alle
generaties, jong en oud in zo’n dorp
willen en kunnen blijven wonen.
Actieve dorpsgemeenschappen zijn
nodig om de zware taak die op onze
gemeente afkomt om kwetsbare groe-

pen in onze samenleving op te vangen
en te ondersteunen, aan te kunnen.
Als CDA geloven wij in de kracht van
actieve gemeenschappen waarin familie, vrienden en buurtgenoten essentieel zijn voor het welzijn van mensen en
het zolang mogelijk zelfstandig kunnen
functioneren.
Een actieve gemeenschap laat
niet alles over aan de overheid en
kan ook niet tot bloei komen als
bedrijven of instanties alleen hun
eigen portemonnee belangrijk vinden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
betekent investeren in elkaar, en dat
is meer dan een simpele rekensom.
Helaas is daar nog een hele weg te
gaan, maar wij blijven daarvoor knokken. In actieve dorpsgemeenschappen
hebben we alle generaties nodig. Ook
ouderen moeten daarin een volwaardige plek hebben. Denk maar eens
aan het vele vrijwilligerswerk en de
mantelzorgfunctie die zij voor anderen
vervullen. En juist op de onderlinge
solidariteit die ouderen zo inbrengen,

wordt in de komende periode een
nog groter beroep gedaan.
Dus banken, woningstichtingen
en al die bedrijven en andere instanties die er voor kunnen zorgen dat elk
dorp leefbaar blijft: pak je maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Leefbaarheid gaat niet om woorden
of mooie foldertjes, maar gewoon om
daden. We hebben jullie nodig.

een daad van onbetrouwbaar bestuur
was want in 2012 is er nog, ook door
Horst aan de Maas, nog gesleuteld aan
het bestemmingsplan Fresh Park Venlo.
Voor D66 mag de raad ook terugkomen
op de beslissing inzake het NGB. Dit
past gewoon niet in Noord-Limburg.
Uiteraard kost dit geld. Ook landelijk zijn er bewegingen om dit soort
megastallen niet toe te staan. D66 wil
niet terugkomen op de beslissing om
de bieb op de huidige plek te vesti-

gen. Dus geen verplaatsing van de
bieb. Zo zie je maar, wat wel en wat
niet ‘bij nader inzien’…? Beroerder
is het als partijen of bestuurders zich
verschuilen achter ‘betrouwbaarheid
van bestuur’. Want je verstand blijven
gebruiken, is toch geen schande?
D66 gaat altijd uit van het algemeen
belang, de leefbaarheid en wat u als
inwoners aangeeft.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

Henk Weijs,
CDA Horst aan de Maas

Bij nader inzien…
Mag of moet je als politieke partij of bestuurder eenmaal genomen
besluiten terugdraaien? Of ben je dan onbetrouwbaar? Wie zal het
zeggen. De een wil altijd betrouwbaar overkomen en komt niet terug op
een eenmaal genomen besluit. Een ander erkent dat het beter kan en
draait besluiten terug.
Voor u als inwoner en kiezer is dit
ook een lastige afweging. Bent u het
er mee eens dat het beter kan, dan
zult u zeggen: terugdraaien. Zo niet,
dan is uw reactie: wat heb ik aan zo’n
partij of bestuur? D66 vindt terug-

draaien prima als het beter is voor de
leefbaarheid en het welbevinden van
u als inwoners. En volgens D66 toon je
je juist sterk als je durft terug te komen
op beslissingen. Ook in de politiek moet
je durven zeggen: sorry, het kan beter.

Zo diende D66 afgelopen raadsvergadering een motie in om het College van
B&W opdracht te geven om met Venlo
in gesprek te gaan om het uitbreidingsplan Fresh Plan Venlo te wijzigen. Geen
verdere bedrijvigheid, maar natuur en
landbouw. Hiermee wordt de omsingeling van Grubbenvorst door bedrijvigheid beperkt. Deze bedrijvigheid kan
gemakkelijk elders in het Klavertje
4-gebied terecht. D66 kreeg geen
enkele steun. Het argument was dat dit

Ook automaat!
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Kom dan met je spaarpot naar de bank!
Tijdensdan
de Zomer
mogen
kinderen
tot 12 jaar met een rekening bij
Kom
metSpaarweken
je spaarpot
naar
de bank!

Rabobank
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rekening
de voorstelling 'Joris en de Draak' óf een tegoedbon voor een ijsje.

Tijdens
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mogen
kinderen
tot 12 jaar
rekening
Rabobank Horst
Venray
hun spaarpot
komen
legen.
Ze krijgen
danmet
eeneen
kaartje
voorbij

Rabobank Horst Venray hun spaarpot komen legen. Ze krijgen dan een kaartje voor
www.rabobank.nl/horstvenray
de voorstelling 'Joris en de Draak' óf een tegoedbon voor een ijsje.
de voorstelling 'Joris en de Draak' óf een tegoedbon voor een ijsje.

www.rabobank.nl/horstvenray
Samen sterker

50%korting
*

op de

zomercollectie
speciale aanbiedingen met kortingen tot wel

70%

* tenzij anders aangegeven

www.rabobank.nl/horstvenray

Samen
sterker
*kijk voor de actievoorwaarden
www.rabobank.nl
Samen op
sterker
*kijk voor de actievoorwaarden
op www.rabobank.nl
*kijk voor de actievoorwaarden
op www.rabobank.nl

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

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.

Frambozencantuccinitrifle

Ze bezoekt wekelijks samen met een zus haar 92-jarige moeder in Hof ter Berkel, heeft jarenlang zelf in de zorg
gewerkt en is nu vrijwilligster bij dagbesteding Gooiendaag in Horst. Verder is ze creatief bezig, werkt graag in de
tuin en houdt van reizen. Deze week is Dieny Snellen (61) geplukt.

Benodigdheden:
• 250 gram mascarpone
• 200 gram magere kwark
• 2 eetlepels witte basterdsuiker
• 1 zakje vanillesuiker
• 6 eetlepels lemon curd
• 100 gram cantuccini
• 250 gram frambozen
• 6 eetlepels frambozenlikeur

Bereiding:
• Klop de mascarpone, lemon curd,
kwark, vanillesuiker en basterdsuiker door elkaar;
• verkruimel de cantuccini-koekjes
grof;
• doe een laagje van de verkruimelde koekjes onder in een glas;
• schenk hier voorzichtig een laagje
frambozenlikeur overheen;
• doe er wat (eventueel bevroren)
frambozen op, maar hou wat
frambozen apart voor de
garnering;
• op de frambozen komt een laagje
van het mengsel van mascarpone, lemon curd, kwark en
suiker;
• doe nog een laag koekjes, dan
likeur, dan frambozen en dan
mascarpone in het glas;
• laat de glazen twee uur in de
koelkast afkoelen;
• garneer het toetje voor serveren
met een paar losse frambozen en
een blaadje munt.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Ze is in Sevenum geboren en
komt uit een gezin van zes kinderen.
Ze woont nu samen in Grubbenvorst
met Frank (67). Dieny houdt ervan om
met textiel bezig te zijn. Zo is een van
haar hobby’s vilten. “Ik doe dat samen
met vriendinnen. Je kunt er van alles
mee maken. Zo gaf ik samen met
anderen workshops bij museum De
Kantfabriek aan leerlingen van het
Dendron College. Ze gingen een lapje
vilten. Sommige leerlingen wisten niet

wat je ervan kon maken. Toen hebben
we voorgesteld om er een mobielhoesje van te maken.”
Dieny is altijd al graag bezig met
textiel. “Ik vind het erg leuk om zelf
kleding te maken. Dit doe ik ook al
mijn hele leven.” De laatste tijd heeft
het werken met textiel een andere
vorm gekregen. Haar zoon Niels (32)
maakt animatiefilms. Niet met behulp
van digitale technieken, maar op de
oude manier. “Hij maakt een foto en

verplaatst het poppetje dan een klein
stukje en maakt weer een foto. Die
poppetjes moeten natuurlijk wel kleding aan hebben, dus vroeg hij of ik dat
wilde maken. Het is echt precisiewerk.
Alle kennis die ik had over kleding
maken, kon ik overboord gooien.

Het is zo klein allemaal. Een boord van
een jasje naai ik niet vast, dat plak ik.
Alles moet zo strak om het lijfje van het
poppetje zitten, anders kan de kleding
verschuiven en kloppen de opvolgende
foto’s niet meer. Laatst heb ik een
truitje gebreid, ze noemen dat ook wel
microbreien. Wat een pielwerk was dat.
Als er een steek viel, moest ik met een
loep gaan kijken waar de fout zat. Ik
heb een keer alles uitgetrokken omdat
ik het niet kon vinden. Toen kon ik
weer opnieuw beginnen.”
Reizen doet ze ook graag, samen
met Frank. “We hebben allebei een
eerder huwelijk gehad en kenden
elkaar van tai chi. We kenden elkaar
dus al langere tijd, maar opeens sloeg
de vonk over. Sinds 2000 hebben we
een relatie. We reizen veel samen. We
zijn in Thailand, Loas, Cambodja, China,
Tibet en Nepal geweest. Maar we
gaan ook vaak met de caravan op pad.
Voormalig Joegoslavië hebben we bijna
helemaal gehad. We gingen zes weken
weg en hadden nog tijd te kort.”
Als het koppel op vakantie is, heeft
het een huisoppas. “Dat is echt zo
handig. Sinds vorig jaar komen mensen
uit de buurt van Rotterdam op ons huis
passen als wij weg zijn. Ze zorgen voor
de dieren, maaien het gras en houden
het huis netjes. Ze vinden het erg leuk
om hier te zijn en wij kunnen met een
gerust hart op vakantie. Zo zijn ze in
september weer hier, want wij gaan
dan drie weken naar de Verenigde
Staten. We gaan samen met een zus
en haar man. Dan huren we een
camper en gaan door het westen van
de Verenigde Staten reizen en langs de
kust terug.”

MEGA
Rommelmarkt

It’s Clean

Zon 13 juli

maakt schoon op uw wensen

Carbootsale Horst

PUZZEL

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl
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Carbootsale Kessel

DINGEN
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www.carbootsalehorst.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.
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A73 afrit 10 400 stands
Evenemententerrein 8.30/15.30 u
Tienrayseweg 12, 5961 NL
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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kipreepjes

100 gram

€ 0,98

mager rund gehakt

500 gram

€ 3,95

heksenkaas schnitzel

4 stuks

€ 5,00

boerenmetworst
uit eigen keuken

100 gram

€ 1,10

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Huldiging jubilarissen St. Hubertus
Muziekvereniging St. Hubertus
uit Hegelsom proostte zaterdag
5 juli op haar twee kersverse
jubilarissen. Harrie Hendriks en Leo
Kellenaers werden geëerd voor hun
respectievelijk 40 en 50 jaar
lidmaatschap.
Voorzitter Jeroen Kuijpers vertelt:
“Deze gewaardeerde verenigingsmensen zijn erg fanatiek: als muzikant,
maar ook als er werk verzet moet
worden.”
Ook voorzitter van de Limburgse
Bond voor Muziekgezelschappen
(LBM) en lid van Muziekvereniging
St Hubertus, Raymond Knops, hield
een toespraak. Hij dacht tijdens de
toespraak met veel plezier terug aan
de tijd dat hij met samen met Harrie en
Leo trombone had gespeeld.

Christiaens Group is een jonge en dynamische organisatie die
wereldwijd turn-key projecten realiseert in de champignonteelt en de
afvalverwerking en specifiek in de compostering van reststromen.
In Horst, het centrum van de internationale champignon business, zijn
wij een belangrijke speler in het veld en daarmee een aantrekkelijke
werkgever voor de regio alsook daarbuiten.
Ons bedrijf heeft 100 medewerkers en is nog steeds groeiende, dus zijn
wij op zoek naar jou!
Zoek je een dynamische, internationaal opererende werkomgeving
waar je je creatieve ambitie kwijt kan en heb je een passend cv, dan
nodigen wij je van harte uit om te reageren op één van onderstaande
vacatures.

SaleS engineer (HBO-WTB)
Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de verkoop in technisch commerciële zin, hebt ruime
ervaring op dit gebied en affiniteit met de champignonteelt of de afvalindustrie.

PrOjecTleider BOuW (HBO)
Je coördineert meerdere bouwkundige projecten gelijktijdig op nationaal en internationaal niveau en bent
verantwoordelijk voor een efficiënte planning, bewaking en controle. Ruime ervaring op dit gebied is een vereiste.

PrOjecTleider MacHineS (HBO)

Open imkerdag
De Landelijke Open Imkerijdag vindt in het weekend van 12 en 13 juli
plaats. Op meer dan tweehonderd locaties houden imkers open huis voor
het publiek. Ook drie locaties in Horst aan de Maas doen mee.
Bij de bijenstand in Akkie’s Tuin in
Melderslo, aan de Dwarsweg in
Meterik, aan de Blaktdijk in Sevenum
bij de imkerij van Louis van den Goor
en in het Blakterbeekpark in
Sevenum kunnen geïnteresseerden
alles leren over imkers en hun werk.
Zij hebben open dag tussen 10.00 en
16.00 uur.
Bezoekers kunnen leren over de

rol van de imker. Waarom kunnen
bijen niet zonder hem of haar? Hoe
komt iemand er toe om te imker te
worden? Wat zit er meer achter deze
hobby? Ook zijn er demonstraties
zoals het oogsten van honing en is er
informatie over bijenproducten.
Tijdens de vorige open dag
ontvingen meer dan 250 imkers bijna
dertigduizend bezoekers.

Nelly en Gerrit Vloet
ereleden Harmonie
Tijdens het zomeravondconcert en de barbecue van de Koninklijke
Harmonie Horst op 3 juli zijn Nelly en Gerrit Vloet bijzonder in het zonnetje
gezet. Zij werden benoemd tot ereleden.

Je coördineert meerdere machineprojecten gelijktijdig op nationaal en internationaal niveau en bent
verantwoordelijk voor een efficiënte planning, bewaking en controle. Ruime ervaring op dit gebied is gewenst.

lOgiSTiek MedeWerker (MBO+)
Je draagt zorg voor efficiënt magazijnbeheer middels gestelde richtlijnen en zorgt voor orde, netheid en veiligheid
binnen de afdeling Construction. Ervaring op dit gebied is gewenst.

BuiTendienSTMedeWerker / SuPerViSOr BOuW (lBO/MBO)
Je bouwt samen met je team en op termijn zelfstandig, bouwwerken op nationaal en internationaal niveau.
Ruime ervaring op dit gebied is gewenst.

MeeWerkend VOOrMan STaalcOnSTrucTie (lBO/MBO)
Je vervaardigt en coördineert de productie van staalconstructies. Ervaring op dit gebied alsook bekend zijn met
NEN 1090 is een vereiste.

Informatie
Reageren

Uitgebreide informatie over de functies en Christiaens vind je op
www.christiaensgroup.com onder ‘Jobs’.
Stuur je sollicitatie met cv uiterlijk 19 juli 2014 (bij voorkeur per mail) naar: dhr. J.T. Coppus,
Christiaens Group, Witveldweg 104, 5961 ND Horst of HCO@christiaens.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Door de verwachte hausse aan reacties kunnen wij helaas alleen de voor ons serieuze
kandidaten informeren over de voortgang.

www.christiaens.com

Voor de harmonie was één van de
redenen voor de benoeming dat bij
hen al meer dan 15 jaar de opmerking ‘Waar komen we bij elkaar?’
‘Beej Vloet’ een begrip is. Al die jaren
gebruikt de harmonie hun locatie voor
repetities, vergaderingen en voor de
opleiding van de jeugd, de opslag van
het instrumentarium en de uniformen.

Ook was Gerrit Vloet altijd beschikbaar
voor hand- en spandiensten binnen de
harmonie.
Nelly en Gerrit Vloet willen het
volgens de harmonie rustiger aandoen.
Als dank voor al hun inspanning hebben ze Nelly en Gerrit Vloet beiden tot
ereleden van de Koninklijke Harmonie
van Horst benoemd.
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Nieuwe sponsoren
voor Quintus
Duikmaterialenwinkel Duikgoed uit Maashees heeft onlangs een
sponsorcontract getekend bij de onderwatersportvereniging Quintus
uit Horst.
Zowel Quintus als Duikgoed is
enthousiast over de nieuwe samenwerking. Naast Duikgoed mocht
OSV Quintus deze maand ook de
bedrijven Salarispoint uit Oirlo en

InterMakelaars uit Horst als nieuwe
sponsor begroeten. OSV Quintus,
opgericht in 1977, heeft haar
thuisbasis in zwembad De Berkel in
Horst en telt ruim tachtig leden.

Tennistoernooi

Achttien categorieën
op HTC-Open
Ruiterfeest voor paarden Horst
Ruiterclub Wittenhorst organiseerde zaterdag 5 en zondag 6 juli haar jaarlijks terugkerende ruiterfeest op
het ruiterterrein aan de Kasteelse Bossen in Horst. Zaterdag werd in teamverband gestreden om de titel
Limburgs Verenigingskampioen en waren er selectiedagen. Op zondag werd dressuur, springen en afdelingsdressuur verreden. Verder was er een kür op muziek en werd voor het eerst een derby gereden. Er was een
kleurplatenwedstrijd en een strodorp.

Vierde Zaerums Beach Event
Volleybalclub Athos uit Sevenum organiseerde op zaterdag 5 juli voor de vierde keer het Zaerums Beach Event. Het
Raadhuisplein in Sevenum werd bedolven onder een laag zand, waarop twaalf jeugdteams en 33 volwassenteams
de strijd met elkaar aangingen in beachvolleybalwedstrijden.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Door: Horster Tennis Club
Het jaarlijkse HTC-Open tennistoernooi vond plaats van maandag
23 tot en met zondag 29 juni op het tennispark aan de Kasteellaan in
Horst. Er werd gespeeld in achttien categorieën. In de poulewedstrijden
werd hard gestreden om uiteindelijk in de finale te kunnen komen.
In vele partijen moest de
tiebreak de beslissing brengen. De
halve finales werden op zaterdag
afgewerkt en de finalewedstrijden werden allemaal gespeeld op
zondag. Ook hier werden er vele
spannende partijen gespeeld. De
in sommige partijen noodzakelijke
derde set werd een volledige set.
De wedstrijden in de categorieën
HD6, GD5, DD4 en de HD4 werden in
de derde set beslist. In de hoogste
categorie is Ruud Geurts nog steeds
een klasse apart, waardoor de uitslag

van de wedstrijden waarin hij speelt,
al min of meer bekend is.
Om alle wedstrijden te kunnen
spelen voordat het voetballen van
het Nederlands elftal begon, werd er
al om 10.30 uur begonnen. Door de
regenbui om 15.00 uur ontstond er
wel wat vertraging maar uiteindelijk
kon de prijsuitreiking om 17.00 uur
beginnen. Alle finalisten werden
gefeliciteerd en kregen hun prijs
overhandigd door de toernooileiding.
Na afloop van de prijsuitreiking werd
nog een tombola gehouden.

Schatberg Open
tennistoernooi
Tennisvereniging Apollo ’69 uit Sevenum organiseert van zondag 24
tot en met zondag 31 augustus voor de 42e keer een open tennistoernooi.
In zeventien categorieën strijden
deelnemers een week lang op het
tennispark. Voor elk niveau is het
toernooi geschikt. Door de week
beginnen de wedstrijden om

De zandvlakte van 1.600 vierkante
meter was in de ochtend gereserveerd
voor de jeugdteams in de leeftijd van
6 tot 15 jaar. Bas Willems van VC Athos:
“We hebben ook aan de allerkleinsten
gedacht. Zij spelen vandaag volgens de
Cool Moves Volleybalregels. Dit houdt in
dat ze vaker mogen overspelen en zich
niet aan de officiële regels hoeven te
houden. Zo maken we de sport ook voor
deze doelgroep toegankelijk.”
De volwassenen spelen wel volgens

de normale regels. “Deze competitie
is opgedeeld in verschillende poules.
De winnaars van de poules laten we
vervolgens tegen elkaar spelen. We
hebben dit toernooi de categorieën
dames hoog, dames laag en mix hoog
en mix laag. De herenpoule is komen
te vervallen, omdat daar bijna geen
opkomst voor was”, zegt Bas.
Ook aan het WK voetbal is gedacht.
Bas: “We organiseerden na het toernooi
altijd een Beachparty. Nu hadden we

wel gezien dat het Nederlands elftal
moest spelen op deze dag, maar net als
iedereen dachten we dat ze de kwartfinale toch niet gingen halen. Maar dit
hebben ze dus wel gedaan en daarom
gaan we dit jaar met z’n allen naar de
wedstrijd kijken op een groot scherm.”
VC Athos zal het Zaerums Beach
Event volgend jaar voor de vijfde keer
organiseren. “De plannen zijn nog niet
helemaal rond, maar de opzet wordt
ongeveer hetzelfde als nu.”

17.30 uur en in het finaleweekend
wordt de hele dag om de prijzen
gestreden.
Inschrijven kan tot en met
15 augustus op www.toernooi.nl
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Veel deelnemers tweede Vettige Vijf
In en rondom de Kasteelse Bossen in Horst werd op zaterdag 5 juli Vera’s Vettige Vijf gehouden. Tijdens de tweede editie van de survivalrun baanden 355 deelnemers zich een weg door de
modder, het water en zand. De opbrengst van de run gaat naar de Alzheimer Stichting en het Alzheimer Café Horst aan de Maas.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Rond het vijf kilometer lange
parcours staan veel toeschouwers te
kijken. Aan de start en finish op het
scheidsrechtersveld staat de vader van
bedenkster Vera Versteegen uit Horst,
Paul Versteegen. “Aan deze survivalrun doen gezinnen mee, vriendengroepen, maar ook kinderen. Er doen
zeventig kinderen onder de twaalf jaar
mee. Deze zijn om 13.00 uur gestart
en leggen het parcours onder
begeleiding af. Rond 13.30 uur starten
de andere deelnemers”, legt hij uit.
Deelname kost tien euro. Dit geld
gaat naar de Alzheimer Stichting en
het Alzheimer Café Horst aan de Maas.
Paul: “Het doel Alzheimer is vorig jaar
gekozen omdat de oma van Vera de
ziekte heeft. Vera is ook al de Alpe
d’Huez opgefietst en nu organiseren
we deze survivalrun voor de tweede
keer. Vorig jaar was een groot succes.
We verwachtten toen twintig man,
maar uiteindelijk renden er honderd
mee. Dit jaar is het deelnemersaantal

helemaal geëxplodeerd.”
Ter hoogte van het viaduct staan
Christa en Mat uit Horst te kijken naar
een groep die door de beek aan het
waden is. “Mijn zoon is een vriend
van de zoon van Mat en ze doen
allebei mee. Daar komen ze nu samen
aangelopen”, zegt Christa enthousiast.
Beide ouders vinden de survivalrun
geweldig. Mat: “Het is hartstikke leuk
en een goede manier om geld in te
zamelen.”
Bij de finish komt de 60-jarige
Henk Dinghs uit Castenray binnen.
“Het was fantastisch. Het is te mooi
om niet mee te doen. Lekker door
de modder rennen, zorgt bij mij voor
jeugdsentiment. Volgend jaar ben ik
zeker weer van de partij.”
Ook organisator Vera komt dol
enthousiast aan bij de finish. “Het
ging keigoed. Ik vond de steiger en
vervolgens de glijbaan het leukste
onderdeel van de run. Volgend jaar
doen we het gewoon weer.”

Feest in de Torteltuin van Sevenumse basisschool

De Krullevaar viert 25-jarig jubileum
Openbare Jenaplan-basisschool De Krullevaar in Sevenum vierde op maandag 7 en dinsdag 8 juli haar 25-jarig jubileum. Dit deed de school met een toneelvoorstelling in zalencentrum
De Wingerd in Sevenum. De show Feest in de Torteltuin is door alle leerlingen samen bedacht. Lerares Kristel Bindels: “Dat typeert de school. Hier gebeurt alles samen.”
De Krullevaar werd in augustus
1988 geopend. “De opening van de
eerste openbare school in Sevenum
had toen nog heel wat voeten in
aarde”, weet Kristel Bindels (46). Zij is
de langstzittende onderwijzer op deze
school. “Ouders in het dorp wilden
ander onderwijs. Het Jenaplanonderwijs
moest uitkomst bieden, maar daar was
de voormalige gemeente Sevenum fel
op tegen. Ouders die hun kind naar
zo’n school wilden sturen, moesten zich
tegenover andere, soms ook gelovige,
ouders verantwoorden”, vertelt de
lerares vol overtuiging.
Bindels weet het nog goed. “Het
was een tijd waarin mensen veel vrijer
wilden zijn.” Voor de opening van
De Krullevaar bestonden er in Sevenum
alleen twee katholieke scholen,
De Dobbelsteen en de Sint Jozefschool.
Verschillende ouders gingen bijeen
zitten om een manier van onderwijs te
bedenken, waarbij er meer ruimte zou
zijn voor aandacht voor het kind en voor
spontaniteit. Bindels: “Ik begon hier in
1991. Toen bedachten we onze eigen
lessen nog.”

Inmiddels is er veel veranderd op
De Krullevaar. Er wordt gebruikgemaakt
van kant-en-klare lesmethodes, waar
de leraren in principe niets meer aan
hoeven te doen. “Het enige wat nog
precies hetzelfde is gebleven, zijn de
Puk van de Petteflet-afbeeldingen op
school. Daar hebben we onze naam
trouwens ook aan te danken. De vogel
die op het dak van het schoolgebouw
staat, komt uit dat jeugdverhaal”, legt
Bindels uit. “Kijk, die schilderijen van
Puk daar, hangen er al vanaf het begin.”
Inmiddels is basisschool
De Krullevaar een begrip geworden in
Sevenum. De school begon ooit met
43 leerlingen en telt er nu 160. Ieder
jubileum van de school wordt groots
gevierd. Zo herinnert een oud-leerling
zich nog Circus Krullevaar, ook een
toneelvoorstelling, net zoals nu. Volgens
Bindels is de sfeer op De Krullevaar
uitermate goed. “De school groeit
volgend jaar zelfs met een klas. Het is
net wat ouders op een open dag van
de sfeer proeven en er is natuurlijk heel
veel mond-op-mondreclame in zo’n
dorp”, zegt ze. Bij de jubileumvoor-

stelling ziet Bindels, waarom ze ooit
voor deze school heeft gekozen. “Alles
gebeurt hier samen. Tijdens workshops hebben kinderen eigen verhalen
geschreven. Een professioneel scriptschrijver heeft die verhalen gebundeld,
dus het is echt een voorstelling die door

de hele school is gemaakt.”
Ook bijzonder aan De Krullevaar is
volgens Bindels het jaarlijkse schoolkamp. “Alle leerlingen vanaf groep 3
gaan mee op kamp en de broertjes en
zusjes uit groep 1 en 2 komen ieder jaar
kijken.” Ook het carnavalsfeest wordt

Problemen met
uw kunstgebit?
• Loodgieterswerk
• Verwarming
• Duurzame energie
• Luchtbehandeling
• Sanitair
• Service
• Onderhoud

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
0
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

groots gevierd. “We zijn als school
gewoon altijd samen. Alle groepen
doen iets met elkaar en de leerlingen
en leraren kennen elkaar ook bijna
allemaal. Er heerst hier een familiair
gevoel. Je bent met en voor elkaar
verantwoordelijk”, besluit Bindels.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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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

Juul Baeten
12 jaar
Sevenum
De Horizon

Waar sta jij over tien jaar?
Mijn hobby is al ongeveer vijf à zes jaar
ponyrijden, dus mijn droom is natuurlijk
om daarmee verder te gaan. Ik wil heel
graag iets in de paardenwereld doen.
Mij lijkt het wel leuk om kinderen les te
geven of paardenzadels te maken. Ik
weet nog niet precies wat voor
opleiding daarbij hoort, maar ik hoop
dat ik daar tegen die tijd voor geslaagd
ben.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik zou
namelijk graag mezelf willen blijven. Ik
ga altijd met een goed gevoel naar
school en ik vind het gewoon heel leuk
hoe ik op dit moment ben.
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Die kreeg ik van een vriendin. Ze vroeg

Cateringservice
Jolanda Pouwels

of ik morgen wat te doen had en of ik
iets met haar wilde gaan doen. Meestal
spreken we dan samen af om iets
gezellig te gaan doen en lekker bij te
kletsen. Vaak zetten we de muziek heel
hard aan of we kijken een film.
Rijbewijs binnen, wat voor auto hoort
daarbij?
Ik denk een Mercedes, die hebben we
thuis nu ook. Hij rijdt heel relaxed en er
zit gewoon een ingebouwde TomTom in
en dat is altijd wel handig.
Wat is uniek aan jou?
Mijn hobby is ponyrijden. Sommige
klasgenoten vinden dat raar en
begrijpen niet helemaal waarom ik dat
doe, terwijl anderen het juist heel
positief zien. Ik reageer daar vaak niet
op. Ik weet zelf wel hoe ponyrijden echt
is en dat kan ik die mensen toch nooit
uitleggen.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het altijd wel leuk en handig,
alleen soms denk ik dat bepaalde

aan
Juul Baeten

dingen anders overkomen dan hoe het
eigenlijk bedoeld is. Als je het in het
echt zegt dan komen dingen op een
hele andere toon binnen en komt het
totaal anders over.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik naar Afrika reizen en daar
allemaal waterpompen neerzetten voor
dorpen, zodat ik veel mensen kan
helpen. Op televisie zie ik vaak kinderen
in Afrika die helemaal verwaarloosd zijn
en op hun blote voeten moeten lopen.
Ik zou wel eens willen zien hoe het er
nou echt aan toe gaan en hoe de
mensen er zelf over denken.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Ik word blij van Horst aan de Maas
omdat er veel te doen is voor kinderen.
Er is altijd wel iets leuks te doen. Ik vond
bijvoorbeeld de Wandelvierdaagse altijd
heel leuk, daar deed ik altijd aan mee.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt ze
een geheim ingrediënt?

Ik denk dat dit de arretjescake is. Als ik
bij anderen arretjescake eet, dan is dat
heel machtig, maar bij die van mijn
moeder heb ik dat niet. Ze maakt het
niet zo heel vaak, daar heeft ze niet zo
veel tijd voor, maar dan is het wel
extra lekker als ze het weer een keer
maakt.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik heb net nieuwe buurkindjes van
zeven en acht, waar ik wel eens op ga
passen. Ze zijn hier net komen wonen.
Ik ken ze nu denk ik twee maandjes of
zo. Meestal spelen we verstoppertje of
we gaan voetballen. We doen eigenlijk
van alles.
Leukste feestje ooit?
Dat leukste feestje moet volgens mij
nog komen. Ik zit op dit moment in
groep acht en we houden binnenkort
een afscheidsfeestje. Dat organiseren
we zelf en we gaan er alles aan doen
om het heel erg leuk te maken.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Ik denk mijn eigen verjaardag. Dan
komen er altijd veel mensen op bezoek
om lekker taart te eten. Het is dan altijd
wel gezellig. Elke keer voel je je weer
een jaartje ouder.
Zon of sneeuw?
Ik denk de zon. Als ik de zon zie, dan
word ik helemaal vrolijk. Dan kan ik
mijn korte broek aan en lekker naar
buiten. Van de sneeuw kan ik dat niet
echt zeggen. Ik houd er niet zo van om
de hele tijd binnen te blijven zitten.
Druk of rustig?
Van allebei een beetje. Soms heb ik net
iets te goed geslapen en dan ben ik
opeens het vrolijke, drukke meisje. Dan
ren ik overal naar toe, praat ik heel veel
en spring ik op en neer. Een andere
keer dan heb ik nergens zin in en dan
ben ik gewoon heel rustig en ga ik
liever zitten lezen of zo.
Stad of dorp?
Dan kies ik voor een dorp. Ik houd niet
zo van drukte. Ik woon ook best wel
afgelegen, waardoor het hier heel rustig
is. Als ik dan in de stad kom dan hoor ik
allemaal toeterende auto’s en zo. Nee,
ik vind het fijner om ergens rustig te
zijn.

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

HUIDTHERAPIE

VIEVERMANS

verzorgt & verbetert

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

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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Mies
Column
’Natuurlijk’
Ik heb mijn tanden laten
bleken. Niet dat ze zo geel
waren. Maar ik wilde mijn
tanden best twee tintjes
opfrissen. Ik wilde alleen geen
glow in the dark-effect en al
helemaal niet van die tanden
die matchen met het
badkamersanitair.
Gewoon een net opgefriste,
ivoorkleurige tand.
Merkwaardig vond ik dat de
tandarts meteen mijn wens
begreep: “We kiezen een
natuurlijke tint, voor natuurlijk
parelwitte tanden.” Nu weet ik
dat de scheidslijn tussen
’natuurlijk’ en ’kunstmatig’
tegenwoordig nog maar
flinterdun is en dat het steeds
moeilijker wordt om te bepalen
wat nog natuurlijk is. Maar
sneeuwwitte tanden zijn dat in
ieder geval niet.
Anyway, wie niet waagt,
wie niet wint. Ik probeerde het.
Dus hup, de tandartsstoel in,
een soort bek-stretcher in mijn
mond, een beschermend laagje
op mijn tandvlees, vijf watten in
mijn beide wangen, en
gekanteld onder een warme,
felpaarse lamp met een joekel
van een bril op. Heel natuurlijk
allemaal. Het échte natuurlijke
proces schijnt trouwens totaal
anders te gaan. De tandkleur
wordt genetisch bepaald door de
kleur en dikte van je tandbeen.
Vanzelfsprekend dragen heel wat
mensen zelf bij aan het geel
kleuren van je tanden door te
roken, slecht te poetsen of veel
koffie te drinken. Desondanks
kleuren ze bij het ouder worden
ook geler omdat je tandbeen
dikker wordt. Ja hoor, waarom
werkt dat toch altijd zo naar? Je
huid schijnt ieder jaar dunner te
worden, je lippen, je haar, alles
wordt dunner. Maar je
tandbeen... dát wordt natuurlijk
weer dikker.
Toch schijn je tegenwoordig
ook die andere problemen weer
héél natuurlijk op te kunnen
lossen. Eh... tja. Ik sla even over.
Stel je voor hoe ik er dán wel
niet bij lig, en dat allemaal voor
een ’natuurlijke’ look.
Mies
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Recensie: Fleur en het magische boek - Jigaye Heutjens

De magie van een
zelfgeschreven boek

De vijftienjarige Jigaye Heutjens uit Horst schreef onlangs haar eerste boek. In net 25 pagina’s weet ze een
emotionele diepgang, een droomwereld met heksen en kabouters en een spannend verhaal neer te zetten.
Jigaye begon al vroeg met het
schrijven van opstellen en gedichten.
“Ik hou al van kleins af aan erg van
schrijven. Mijn leraren waren
altijd enthousiast over
mijn verhalen. Dit
stimuleerde mij om
door te gaan.” In
maart begon ze met het
schrijven van Fleur en het
magische boek. Ze wilde
hiermee iets speciaals
bereiken. “Ik wilde iets voor
mijn zusjes betekenen, zoals
iemand waar je tegen op kunt
kijken, iemand die iets speciaals
gedaan heeft.”
Jigaye bracht haar boek uit via
uitgeverij Boekscout-Yo, een boekenuitgeverij voor kinderen tussen 10 en
15 jaar. Toen ze het eerste deel van het
manuscript instuurde naar de uitgever,
kreeg ze te horen dat ze te weinig
pagina’s had. “Ze zeiden dat ik moest
proberen mijn verhaallijn uit te breiden.
Maar ze vonden het al een goed begin.
Uiteindelijk heb ik het binnen drie
dagen afgemaakt en opnieuw ingestuurd.” Hierna kreeg ze te horen dat
haar boek gepubliceerd zou worden.
Wie het boek leest, zou willen dat
ze nog iets langer door was gegaan:
in slechts 25 pagina’s beschrijft ze een
uitgebreid avontuur met meerdere
verhaallijnen die nog wat meer uitdieping hadden verdiend. Het verhaal
gaat over Fleur, een meisje dat dunner

en slimmer is dan de rest, en daarom
wordt gepest. Ze vindt in de bibliotheek
een magisch boek dat haar meeneemt
in een wereld waar zij nooit van had
durven dromen. Maar het zou geen
spannend verhaal zijn, als er ook niet
gevaren op de loer liggen. Jigaye is een
kei in het scheppen van settings voor
de verschillende onderdelen van het
verhaal. Wat het lezen kan bemoeilijken, is het gegeven dat de schrijfster
soms wisselt tussen vertelstijlen:
ze spreekt over Fleur in de derde

persoon en schakelt dan over naar een
ik-verteller. Ook verleden en tegenwoordige tijd lopen soms door elkaar.
Fleur belandt in het boek in een
wereld vol heksen en kabouters. “Dat
was vooral omdat Fleur in een wereld
terechtkwam waar het magisch moest
zijn. Ook zorgen de heksen en kabouters voor spanning in het boek”,
vindt de schrijfster. Fleur wordt
in het boek gepest maar vindt
een droomwereld waar pesters zelfs worden verbannen. Inspiratie voor het
verhaal haalde Jigaye
uit haar eigen leven.
“Zelf ben ik een
tijdje gepest en
uiteindelijk ook
gestalkt. In plaats van
één persoon die mij pestte
werd het op een gegeven moment
bijna iedereen van mijn leeftijd die
me zonder reden begonnen te haten”,
vertelt de jonge schrijfster. Misschien
vormt haar ervaring de basis voor de
emoties van de hoofdpersonen, die
Jigaye levendig en in detail beschrijft.
De soms heftige gevoelens van de
kinderen in het boek worden hiermee
wonderlijk goed overgebracht op de
lezer.
Jigaye heeft de smaak te pakken en
is inmiddels al aan een tweede boek
begonnen. Meer dan dat het totaal niet
op Fleur en het magische boek lijkt, wil
ze echter nog niet vertellen.

Zevende zomercarnaval in Horst
Het zomercarnaval met zomerprins Johan I, zijn prinses Anja, adjudanten Roel Hagens en Dave Schouten en
dansmariekes Ellen en Linda Zanders vindt op zaterdag 12 juli plaats. Eerst trekt de optocht door de straten van Horst.
Vanaf 17.45 uur worden de
nummers uitgereikt voor mensen die
willen deelnemen aan de optocht.
Rond 18.11 uur start de optocht
vanuit pretcafé De Beurs in Horst.

Aansluitend wordt een receptie en
feest gehouden in de residentie
De Beurs.
Hierbij zijn er optredens van
zangduo Ivan en Frank, Aaltied Noëit Te

Beatnight terug
in Mèrthal
Stichting De Mèrthal in Horst viert deze zomer haar tienjarig jubileum.
Onder de noemer Mèrthal Live hebben zij twee muziekevenementen
gepland. Op vrijdag 12 en zaterdag 13 september starten de avonden om
20.00 uur in de Mèrthal in Horst.

The Troggs staan in september op Beatnight
Tijdens de Local Hero Night op
vrijdag zijn er optredens van de bands
KEES, Stunning Suzy en Otherwise. Met
een divers repertoire en tientallen
gastartiesten uit Horst aan de Maas,
waaronder Anja Hoeijmakers, Lisette
Vervoort, Twan Versteegen, Cheraine
Rubie en Ankie Wijnands zorgen deze
drie bands voor een lokale muziekavond.
Zaterdag keert Beatnight na zes
jaar afwezigheid terug. Medeorgani
sator Jan Droesen: “Het voelt als een
reünie en het is geweldig om onder het
thema ’The British Invasion’ weer de
mooiste muziek uit de jaren 60 op de
planken te brengen.” BZN66, The
Troggs, The Tremeloes en The Sparks

treden deze avond op.
Aanleiding voor het organiseren van Mèrthal Live is het tienjarig
jubileum van stichting De Mèrthal. Tien
jaar geleden werd de Mèrthal compleet
gerenoveerd en geschikt gemaakt
voor evenementen. Vanaf dat moment
was de exploitatie in handen van de
stichting. Wim van den Munckhof, penningmeester van de stichting: “We zijn
trots dat we met de Horster gemeenschap deze prestatie hebben neergezet.
Al 10 jaar is de Mèrthal het middelpunt
voor diverse festiviteiten in Horst aan
de Maas en dat willen we vieren met
Mèrthal Live.”
Voor meer informatie, mail naar
info@merthal.nl

Sprookjestocht
Toneelvereniging Ernst & Humor organiseert voor de zevende keer haar
tweejaarlijks terugkerende Sprookjestocht op zondag 13 juli.

Laat, Huub en Chris, Dorethé Cox,
Grunteboor Graat, Crist Coppens,
Pim Minkenberg en Big Benny.
De presentatie is in handen van
Harrie Vissers.

regionale
WoningrUilDag
ZaTerDag 12 JUli!

Slim verhuizen!
riSicolooS naar uw droomwoning!
overStappen naar uw ideale woning!

Met ons kunt u praten! Wij organiseren op
zaterdag 12 juli a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur
een regionale Woningruildag. u kunt de
deelneMende Woningen zonder afspraak
bezichtigen, een overzicht vindt u op:
WWW.eraMaasregio.nl
WWW.eramaasregio.nl era maas regio 0478 - 63 69 22

In het Swolgense bos zijn onder
meer Roodkapje, Hans en Grietje en
andere sprookjesfiguren te vinden. De
wandeltocht is voor alle leeftijden
toegankelijk.

De organisatie zorgt voor een
verfrissing en alle kinderen krijgen een
snoepzakje. Deelnemers kunnen tussen
11.00 en 14.00 uur starten vanaf de
Bosweg.
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Hoeve Bekenhof

Meerlose kunstenares exposeert
eigen werken opnieuw

www.reindonk.nl

Trees Broers-Hendrikx (62) uit Meerlo exposeerde zondag 6 juli voor de tweede keer haar kunstwerken en afstudeerwerken in hoeve Bekenhof in
Meerlo. De kunstwerken werden nog een keer tentoongesteld, omdat het tijdens de eerste expositie op het evenement Mieëldere is Goed zo druk was
geweest.
Trees Broers-Hendrikx is een paar
weken geleden afgestudeerd als
amateurkunstenares aan de kunstacademie in Maasmechelen in België. Het
bezichtigen van haar expositie gold
tijdens Mieëldere is Goed als onderbreking van de wandel- en fietstocht
en het luisteren naar muziek.
Broers-Hendrikx: “Mensen hadden het
tijdens het evenement zo druk met
wandelen en fietsen dat de tijd
eigenlijk te kort was om hier nog even
rustig de tijd te nemen. Het was zo
druk dat ik gewoon besloten heb de
mensen vandaag nog een keer de
gelegenheid te geven om te komen
kijken.”

woensdag 9 t/m dinsdag 15 juli
Focus
Actualiteiten met deze week
onder andere: Vera’s Vettige Vijf,
25 jarig bestaan basisschool de
Krullevaar, Pastoor Lauvenberg
vertrekt, zuipketen en 100 jaar
Muziekvereniging Tienray.
StraotPraot
Een actuele luchtige vraag aan
voorbijgangers
KidsTijd (op woensdag en in het
weekeinde)
Kinderprogramma

Ik gebruik altijd
beweging in mijn
schilderijen
Aan tafel zitten wat bekenden van
Trees. Ze hebben net naar de kunstwerken gekeken en genieten nu van
een kopje koffie en vers fruit. Buiten
en binnen staan de recente kunstwerken opgesteld.
Broers-Hendrikx: “Ik gebruik altijd
beweging in mijn schilderijen. Ik heb
gekozen voor vouwen en fragmenten
in verschillende werken. De opdracht
was dat je iets herkenbaars voor jezelf
moest maken en ik denk dat dat goed
is gelukt. Ik geef de werken geen
titel, omdat ik vind dat een schilderij

Televisie
De ontvangstmogelijkheden van
Omroep Reindonk zijn te vinden
op www.reindonk.nl Via de
website is het ook mogelijk live
tv en ’uitzending gemist’ te
bekijken. De tv-carrousel start
iedere dag om 11.00, 17.00,
19.00, 21.00 en 23.00 uur. Tussen
de carrousel en voor en na de
uitzendingen wordt een kabelkrant met actueel regionieuws en
agendaberichten getoond.

zaterdag 12 en zondag 13 juli
Rondje Regio
Actualiteiten uit de regio Noorden Midden-Limburg
Raad & Daad
Naar aanleiding van de laatst
gehouden raadsvergadering
brengen we enkele agenda
punten nader aan de orde
altijd iets onduidelijks moet hebben.
Dan kunnen mensen er zelf invulling
aan geven.”
De kunstenares legt uit: “Er
komen vooral mensen uit Meerlo en

bekenden kijken, maar er zijn ook
mensen die herinneringen aan deze
hoeve hebben.”
Terwijl de meeste bezoekers nu
vertrekken voor de lunch, maakt

Broers-Hendrikx zich op voor de
volgende gasten. “Ik zie wel wat
er komt. Het is sowieso leuk dat er
mensen geïnteresseerd zijn in mijn
werken”, besluit ze.

zondag 13 juli 10.00 en 14.00 uur
Een boodschap voor U en Nu
Een ’woord op zondag’

Extra show groep 8 Griendtsveen
Groep 8 van basisschool De Driehoek in Griendtsveen heeft als afsluiting van het schooljaar een speelfilm
gemaakt. Op vrijdag 4 juli ging No exit in première. Op donderdag 10 juli is er een extra voorstelling op school
gepland.

Donderdag
17, 24, 31 juli, 7 en 14 augustus

Zomerse markten
Van 14.00 tot 20.00 uur

60 kraampjes en aansluitend live muziek op het Wilhelminaplein

Dinsdag 5 augustus

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

Groep 8 in een scène van de film
De leerlingen van groep 8
bedachten tijdens verschillende
workshops een verhaal. Na de citotoets
werd dit verhaal verwerkt tot een
avondvullende speelfilm in street
movie-vorm. Dit jaar hebben de
leerlingen gekozen voor een zo

realistisch mogelijke film. De speelfilm
gaat over een treinramp midden in het
dorp.
Naast de leerlingen speelden er dit
keer ook uitzonderlijk veel gasten een
rol in de film. De brandweercorpsen uit
Horst en Deurne-Neerkant speelden

belangeloos mee. Verder spelen de
leerlingen zelf een bijzondere rol in de
film. De school wil hiermee het sociale
karakter van haar schoolverlaters
uitdragen.
Iedereen is welkom tijdens de
filmvertoning. Toegang is gratis.

GRATIS
PARKEREN

Buitengewoon compleet!
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Griendtsveen

Filmvoorstelling No Exit
do 10 juli 19.00 uur
Organisatie: Groep 7/8
Locatie:
Basisschool De Driehoek

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Broekhuizen
Slotconcert

vr 11 juli 20.00 uur
Organisatie: fanfare St. Nicolaas
Locatie: Tuin Maaspaviljoen

Wandelen door het
Schuitwater met natuurgids
wo 16 juli 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Roode
Vennen

Pink Panthers Revival
Terrasconcert
vr 11 juli 20.30 – 22.00 uur
Locatie: terras Herberg de
Morgenstond

Grubbenvorst

SuperBBQ: Indian Summer

Broekhuizenvorst

zo 13 juli 15.00 – 19.00 uur
Organisatie:
Ondernemers Grubbenvorst
Locatie: Venloseweg
(bij de Vonkel)

za 12 t/m di 15 juli
Locatie: kerkplein

Horst

Kermis

Zomercarnaval
Kermismatinee met Disco
Limburg

za 12 juli 18.11 uur
Locatie: café De Beurs

ma 14 juli 17.00 uur
Locatie: café ‘t Dörp

Carbootsale
zo 13 juli 08.30 – 15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie:
evenemententerrein

Kermiskaraoke
di 15 juli
Locatie: café ‘t Dörp

Crist Coppens
heerlijk gebraden spareribs
met gratis bakje aardappelsalade
VLEESWARENKOOPJE

bij 150 gram beenham
100 gram beenhamsalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Kindervakantiewerk

Open imkerijdag

ma 14 t/m vr 18 juli

zo 13 juli 10.00 - 16.00 uur
Locatie: Akkie’s Tuin

Zomermarkt
do 17 juli 12.00 – 18.00 uur
Locatie: centrum

11 Juli
14 Juli

ZA

12 Juli

ZA
ZO

12 Juli
13 Juli

ZO

20 Juli

ZO

20 Juli

VR

25 Juli

ZA

26 Juli

ZA

26 Juli

ZO

3 Aug

ZA

9 Aug

VR
MA

t/m

+

8 Aug t/m
11 Aug

Kermis

za 12 t/m di 15 juli

Livemuziek en smeden

Heavy metal show met
Prinz Klaus en Blind Beggar

zo 13 juli 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

vr 11 juli 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Meterik

Optreden top40-coverband
RammBamm

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

Open imkerijdag

Kronenberg

zo 13 juli 10.00 - 16.00 uur
Locatie: Dwarsweg

za 12 juli
Organisatie: Stichting
Ruiterbelangen Sevenum, Welshstamboek en Fjovrili
Locatie: manege D’n Umswing

Sevenum

Passie voor Paard & Pony

Lottum

Jako voetbaldagen
ma 14 t/m vr 18 juli
Organisatie: SV Lottum
Locatie: sportpark Oud Aast

Melderslo
Examenfuif

vr 11 juli 20.00 – 01.00 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: feesttent St. Odastraat

za 12 juli 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Optreden coverbands The
Tributes en Twenty Sicks

Open imkerijdag

zo 13 juli 13.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

zo 13 juli 10.00 - 16.00 uur
Locatie: Blakterbeekpark en
Blaktdijk

Optreden PPM-band en
Woodworks

Franse feestdag:
quatorze Juillet
zo 13 juli 12.00 - 24.00 uur
Locatie: Gasterie Lieve Hemel

ma 14 juli 10.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Support your local scene
di 15 juli 11.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Swolgen

Sprookjestocht
zo 13 juli 11.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging
Ernst & Humor
Locatie: bos

‘Jongeren moeten
muzikaler worden’
Steeds meer muziekverenigingen in Limburg werken samen om het hoofd boven water te houden. Met alleen
subsidie kunnen ze niets, want de ledenaantallen lopen in veel dorpen terug. HALLO zocht uit hoe het zit met een
mogelijke krimp in Horst aan de Maas.
Wethouder Ger van Rensch van
Cultuur laat weten zich bewust te zijn
van het probleem. “Horst aan de Maas
is een krimpgemeente op het gebied
van muziekverenigingen. Zo belangrijk
als sportverenigingen zijn voor de
fysieke ontwikkelingen van kinderen, zo
belangrijk zijn muziekverenigingen voor
de geestelijke ontwikkeling.” Volgens
hem moet de gemeente alles doen om
bestaande verenigingen in stand te
houden.

Muziek in de Klas
VR
MA

Tienray

Vaker wordt gezegd dat muziekverenigingen het van jonge aanwas
moeten hebben, maar juist deze
aanmeldingen blijven soms uit. Daarom
heeft gemeente Horst aan de Maas
het project Muziek in de Klas opgezet,
waarmee zij probeert jongeren te
stimuleren om iets muzikaals te gaan
doen. Van Rensch: “Ik ben overtuigd
van het feit dat er geen keuze op scho-

len moet zijn, maar dat muzieklessen
onmisbare onderdelen van lesprogramma’s moeten zijn. Onze jeugd zou
muzikaler moeten zijn.”
Tot nu toe vallen de aantallen
jongeren die zich aanmelden bij de
traditionele muziekverenigingen, koren
en fanfares in Horst aan de Maas vaak
tegen. Jos Claessens van zangvereniging Meriko Vocaal is blij met de 23
nieuwe leden die zich pas nog hebben
aangemeld bij het Meteriks koor. Echter
is hij zich ook bewust van het probleem
dat er geen jongeren tussen zitten.
“Jongeren hebben andere hobby’s.
Daarom richten wij ons ook op een iets
oudere doelgroep. Natuurlijk is iedereen
welkom, maar op het moment dat wij
jongeren gaan vragen erbij te komen,
horen we vaak dat ze er misschien later
bij komen”, stelt Claessens.
Vocal Connexion uit Sevenum
ondervindt juist het tegenovergestelde.
Het koor heeft helemaal geen pro-

blemen met het zoeken naar nieuwe
en jonge leden. De workshops, die de
vereniging organiseert, leiden vaak tot
zoveel geïnteresseerden dat het koor
nu een ledenstop heeft ingevoerd.
Voorzitter José Karis: “Op dit moment
nemen wij zelfs geen nieuwe leden
meer aan. Ons uitgangspunt is met een
kleine club zo’n hoog mogelijke kwaliteit behalen. Jongeren melden zich bij
ons aan en komen bij een repetitie kijken. Er is genoeg interesse in onze club.
Je merkt ook dat als je kleiner bent, dat
het ook gezellig is.” De ledenstop duurt
waarschijnlijk nog tot na de zomervakantie. Tot die tijd komen jongeren die
zich aanmelden op een wachtlijst.
Voor de muziekverenigingen die
het moeilijk hebben, gloort ook hoop.
Wethouder Ger van Rensch van cultuur
geeft namens de gemeente aan graag
met die verenigingen mee te willen
denken over ledenwerving, ook onder
jongeren.

Politiehonden worden gekeurd
De Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV) afdeling Limburg organiseert van vrijdag 18
tot en met zondag 20 juli en op zaterdag 26 en zondag 27 juli politiehondenkeuringen.
De politiehondenkeuring kan
worden gezien als een examen en is
bedoeld voor geleiders en hun
honden, waar ze al jaren mee
oefenen. ’s Ochtends zijn er verschillende oefeningen waarbij de hond en
zijn baasje een aantal punten moeten
behalen. Deze punten zijn nodig voor

deelname aan het middagprogramma.
Tijdens het middagprogramma
worden honden getraind om dieven te
vangen. Het baasje van de hond laat
de hond op 100 meter afstand van een
zogenaamde pakwerker los, waarna
de hond vervolgens de pakwerker tot
stilstand moet dwingen.

De keuringen vinden plaats bij
het oefenterrein van politiehondenvereniging De helper in nood aan de
Dijkerheideweg in Horst. Publiek is
welkom om gratis naar de keuring te
komen kijken.
Voor meer informatie, kijk op
www.dehelperinnood.nl
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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

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
11 t/m 17 juli 2014
Voncken P.N.C.B.
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

Verloskundige zorg

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.45

service 21

Al 100 jaar muziek Tienray
Muziek Vereniging Tienray (MVT) en heemkundevereniging Meerlo-Wanssum hebben een expositie ingericht
over 100 jaar muziek in Tienray. In het gebouw achter de kerk hebben zij een eeuw aan muziek in Tienray samengevat in woord en beeld.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Griendtsveen
09.45

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
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De Tienrayse fanfare werd
opgericht op 1 januari 1914 om de
processies in het dorp muzikaal te
begeleiden. Ondanks het feit dat de
fanfare in 2005 moest stoppen, heeft
muziek altijd een belangrijke rol
gespeeld in het dorp. Een jaar later
werden de muzikale activiteiten dan
ook voortgezet in Muziek Vereniging
Tienray, die nu de expositie organiseert.
Herm Huijs van heemkundevereniging Meerlo-Wanssum vertelt: “Je kunt
wel zeggen dat Tienray een muzikaal
dorp is. Het hoogtepunt hiervan ligt
echter een aantal jaren terug.” Hij
wijst op één van de foto’s, die wordt
vergezeld door een juryrapport. “In
1954 werd Tienray met deze mannen

wereldkampioen op het Wereld Muziek
Concours in Kerkrade. Op het juryrapport dat bij dit concours hoort, kun je
zien dat Tienray op alle onderdelen
heel hoog heeft gescoord.”
Truus en Pierre Janssen uit Tienray
zijn ook een kijkje komen nemen. “Ik
woon al heel lang in Tienray en het
is toch altijd leuk om even naar oude
foto’s te komen kijken en mensen te
treffen die je al lang niet meer hebt
gezien”, zegt Truus. Behalve oude
foto’s zijn er ook uniformen, aktes,
brieven, diploma’s en allerlei andere
attributen te zien, die chronologisch
zijn uitgestald. Van iedere tien jaar
hebben Muziek Vereniging Tienray
en de Heemkundevereniging Meerlo-

Wanssum geprobeerd om de belangrijkste dingen tentoon te stellen.
Huijs: “Wat ik zelf het meest bijzonder vind, is het oprichtingsbord dat hier
hangt. Het is niet alleen een heel mooi,
oorspronkelijk voorwerp, er zit ook nog
eens een leuk verhaal achter. Het bord
is namelijk ooit gestolen en na 15 jaar
weer teruggebracht door de dader. Het
originele excuusbriefje van de dader
hangt ook hier in de expositie.” Hij
laat een handgeschreven briefje zien,
waarin de dader schrijft dat hij het bord
in een ‘jeugdige lichtzinnigheid’ meegenomen had als trofee en deze nu, in
1982 weer teruggeeft.
De expositie is nog tot en met
13 juli te zien.

Smeden in De Locht
De smederij van Museum De Locht in Melderslo is zondagmiddag 13 juli in bedrijf. Demonstraties van dit oude
ambacht tonen dat het niet alleen stevige spieren maar ook veel vakmanschap vereist.

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

112

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

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)

Op het terras is een muziekoptreden gepland. Kinderen kunnen zich
vermaken met de museumspeurtocht,
oude spellen en een miniatuurkermis.

Daarnaast zijn diverse wisselexposities
te bezichtigen: Bij ons thuis aan de
muur en een klokkenexpositie van de
Limburgse klokkenmaker Jean Wilmar.

Het museum is alle dagen open
van 11.00 tot 17.00 uur. De activiteiten
beginnen om 13.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.museumdelocht.nl
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MEGA SUMMER SALE
Op héél veel tuinmeubelen, BBQ-, tuin- en sfeerartikelen

kortingen tot wel

70%

Begin de d a g met van 4,95 voor maar
een lekker ontbijt!

3,50

Tegen inlevering van deze advertentie,
geldig per tafel t/m 30-09-2014 van ma-za tot 11.30 uur)
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STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL
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Dagje uit?
Kom shoppen
in Venlo!

www.venloverwelkomt.nl
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