gemeentenieuws pagina

2

0

1

parkhotelhorst.nl

18
07
9

11

halve kreeft

€23,50

hele kreeft € 32,50
Reserveren gewenst
077 397 6000 info@parkhotelhorst.nl

Van het spoor: Station Meerlo-Tienray
Vernieling

pagina

04

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

kermis
Meterik
pagina

02

Strand10:
pop-up
feestje op
het strand
pagina

02

Wifi-spots
gemeente
nog onzeker
pagina

07

Geplukt:
Fraukje
ClassenMulder
pagina

09

Geheimen op Kermis Vors
De kermis in Broekhuizenvorst, of te wel Kermis Vors, die plaatsvond van zaterdag 13 tot en met maandag 15 juli kende dit jaar bijzondere attracties. Bezoekers konden niet alleen een rondje maken in de draaimolen, naar eendjes vissen of hun geluk beproeven in de schiettent, op zondag was er ook een heuse tijdmachine te vinden
op het plein voor de kerk. Wie het aandurfde de tijdmachine binnen te stappen, kreeg bijzondere verhalen en zelfs enkele geheimen te horen over het dorp.

Nieuwe Omroep Horst aan de Maas van start

Reindonk 2.0 bijna de ether in
Omroep Reindonk en Omroep Venlo maakten onlangs bekend verder te blijven gaan als twee aparte stichtingen, en niet, zoals in de media verscheen, als gefuseerde entiteit. Wel blijven de twee omroepen samenwerken. Omroepdirecteur Evert Cuijpers legt uit hoe het allemaal zit.
Gemeente Horst aan de Maas
gaf tijdens een raadsvergadering op
dinsdag 12 februari groen licht voor
de samenwerking tussen de twee
stations. Daarna zijn Omroep Reindonk
en Omroep Venlo in samenspraak met
de gemeenten Horst aan de Maas en
Venlo een onderzoek gestart om te
kijken welke uitwerking het beste is
voor beide omroepen. Daaruit bleek
uiteindelijk dat ze hun eigen stichting
behouden, maar wel zeer intensief
gaan samenwerken. Dat heeft twee

redenen, zegt omroepdirecteur Cuijpers.
“De eerste is dat we heilig geloven
in een lokale omroep. Reindonk blijft
voor ons een product dat werkt, er
moet gewoon alleen een verbetering
komen. Dat gaan we onder andere
doen met nieuwe en goede apparatuur
en een aantal professionele redacteuren. Het was belangrijk dat het twee
stichtingen bleven, omdat we anders
nog maar één uitzendkanaal zouden
behouden. Dat zou betekenen dat we in
één nieuwsjournaal het Venloos nieuws

behandelen én dat van Horst aan de
Maas. Dat zou niet goed zijn voor de
identiteit. Nu blijven het met twee
stichtingen ook twee zenders.”

Financieel gescheiden
De andere reden dat Reindonk en
Omroep Venlo juridisch gezien apart
verder blijven gaan, ligt in de politiek.
“Vanuit de gemeente lag een duidelijke
wens dat we ons op financieel gebied
zoveel mogelijk gescheiden moeten
houden”, zegt Cuijpers. “Omdat we nu

allebei onze stichting behouden, kunnen we ieder met een eigen boekhouding optimale transparantie bieden.
Daarom hebben we dus gekozen om
niet één juridische stichting te worden.”

‘Beste combinatie’
In feite verandert er dus niet zo
heel veel. De vier professionele redacteuren gaan gewoon aan de slag en
er is inmiddels al apparatuur aangeschaft voor Omroep Reindonk, die per
1 september Omroep Horst aan de
Maas gaat heten. “Sterker nog, drie
van de vier redacteuren zijn al aan
de slag”, zegt Cuijpers. “Zij zijn nu in
het pand in Venlo op ‘trainingskamp’.

Zij leren de nieuwe apparatuur en de
programma’s kennen, zodat ze vanaf
1 september helemaal klaargestoomd zijn om dan echt aan de slag
te kunnen.” Reindonk en Omroep
Venlo hebben ook gekeken naar wat
er allemaal verbeterd kan worden.
“De omroepen werkten met bijvoorbeeld andere montageprogramma’s
en boekhoudsystemen”, zegt de
omroepbaas. “Die hebben we onder
de loep genomen en we hebben
keuzes gemaakt. Met de beste combinaties hebben we nu een beetje
Reindonk en een beetje Omroep
Venlo.”
Lees verder op pagina 03
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Strand10: pop-up feestje op het strand
Met een muziekje en een drankje lekker chillen op het strand in de
Kasteelse Bossen in Horst. Zo is Strand10, een initiatief van een achttal
jongeren uit Horst, nog het beste te omschrijven. “We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden. Als je zin hebt, gooi je je handdoekje erbij.”
Vorig jaar vond de eerste editie
van Strand10, toen nog een besloten
feestje, plaats. “We liepen al langer
met het idee rond om iets te organiseren op dit deel van het strand (waar
het volleybalveldje ligt, red.) ”, vertelt Stan Martens (25), één van de
organisatoren, “we vinden het jammer dat daar zo weinig gebeurt, het
is beetje een vergeten plek. Toen wij
vroeger op het Dendron College
zaten, kwamen we hier regelmatig.
Daarom kwamen we vorig jaar op het
idee om iets kleins te organiseren. Het
is toegestaan met een groepje vrienden, eigen drinken en een muziekbox op het strandje te gaan zitten.
Dus waarom zouden we niet op een

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
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Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
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Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

zaterdag met zwemweer daar met een
omgebouwde aanhanger wat muziek
draaien?” Ze stapten met het idee naar
de gemeente, die het goedkeurde,
mits ervoor werd gezorgd dat alles
weer opgeruimd werd. Marco Linders
(23): “We willen wel alles netjes achterhouden, dus zetten we het terrein
af met palen met daaraan vuilniszakken.”

Laagdrempelig
Omdat de activiteit weersafhankelijk is, wordt pas enkele dagen van
tevoren besloten of het doorgaat.
“Het is inderdaad een soort pop-up
feestje“, beaamt Martens. De eerste
editie trok zo’n negentig personen.
“Toen begonnen we later in de middag en waren we uiteindelijk in het
donker op aan het ruimen, dat willen we dit jaar anders doen. Nu willen
we om 13.00 uur beginnen en door-

gaan tot een uur of zes. We willen het
zo laagdrempelig mogelijk houden,
iedereen die wil mag zijn handdoekje
erbij gooien.” Linders vult aan: “ Er is
verder ook geen entreegeld of zo.
We hebben enkele sponsoren, zodat

dat niet nodig is.” De muziek wordt
gedraaid door lokale dj’s. En de naam?
Die verwijst natuurlijk naar Afslag10.
Martens: “Zo is het ook meteen duidelijk waar het plaatsvindt. We hebben
de eerste keer heel veel leuke reacties

Kinderen dupe van raddraaiers

Attracties Miëterikse kermis vernield
De kermis in Meterik moest het
op de laatste kermisdag, maandag
15 juli, zonder attracties stellen. Op
Facebook meldde de organisatie dat
er vernielingen zijn aangericht en
dat besloten werd op maandag
geen attracties open te stellen.
“Wegens diverse beschadigingen, vernielingen en diefstal van
objecten zijn we genoodzaakt deze
beslissing te nemen, hoe zeer we dit
ook betreuren”, liet de organisatie
op Facebook weten. “De rest van de
kermisdagen zijn perfect verlopen
en het is jammer dat de kinderen nu
de dupe worden van zo’n stelletje
raddraaiers”, aldus Wouter Hermans,
voorzitter van stichting Meterikse
Kermis. Intussen is een aantal spullen, anoniem, teruggebracht.

America

Politie zoekt getuigen dodelijk ongeval
De politie is op zoek naar getuigen van een dodelijk ongeluk dat donderdagavond 11 juli plaatsvond op de Zwarte Plakweg in America.
Daarbij kwam een 82-jarige vrouw uit die plaats om het leven. Haar echtgenoot (82) raakte gewond.
De aanrijding tussen de
fietsers en een auto, bestuurd
door een 27-jarige man uit

Horst, vond rond 20.15 uur plaats.
De bestuurder is inmiddels
aangehouden.

In het onderzoek naar het
ongeval is de politie op zoek naar
getuigen die het ongeval hebben

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Wij zoeken
een haarstylist
www.k apperscompanyhorst.nl

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

gekregen, mensen waarderen het dat
er iets wordt georganiseerd. Als het
weer mee zit, willen we het deze
zomer ook vaker gaan houden.”
Kijk voor de volgende editie van
Strand10 op de Facebook-pagina.

Plastisch chirurg
29 juli Jan Fabre
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Bodycontouring
Huidverbetering
Massages
Bel of app: 06 20 41 45 01
Industriestraat 15 Horst

zien gebeuren.
Contact opnemen met de
politie kan via 0900 88 44.
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Reindonk 2.0 bijna de ether in

Nu de nieuwe redacteuren in
Venlo zitten, kunnen ze ook kennismaken met die van Venlo. Alleen maar
goed, want zo wordt de samenwerking alleen maar sterker.”
Op gebied van subsidie verandert
er wel iets. Omroep Horst aan de Maas

krijgt een subsidie van totaal 107.791
euro. Dit bedrag heeft de omroep
nodig om een professionaliteitsslag
te maken. Volgens Cuijpers betreft
dit nu nog een incidentele subsidie.
“Die wordt nu omgezet naar een budgetsubsidie die in oktober geformali-

seerd wordt door de gemeenteraad.
Daarmee wordt de 107.791 euro structureel geld dat we jaarlijks als bekostiging ontvangen.”

Gasthoês gebruiken
Uiteindelijk verhuist Reindonk van

de Bemmelstraat naar het gerenoveerde Gasthoês in Horst. “Dat gaat
allemaal in 2020 gebeuren als
’t Gasthoês haar deuren opent. Daar
komt een speciaal ingerichte kantoorruimte voor Omroep Horst aan
de Maas. We zijn nu druk bezig met
allerlei zaken. Wat in ieder geval
zeker is, is dat ons kantoor geen
eigen studio krijgt. Kostentechnisch
is dit geen slim plan. Het is ontzettend duur en in Venlo hebben we
een prachtige studio. Daar kun je
alles helemaal opbouwen in de stijl
van Omroep Horst aan de Maas.”
Wel wil Cuijpers de andere ruimten in ’t Gasthoês gaan gebruiken. “In het gebouw zal dan naast
Omroep Horst aan de Maas onder
meer de bibliotheek, horeca, theater en de Muzikantine zijn. Het is
alleen maar ideaal dat zij er zitten,
want dat zijn allemaal mooie opnamelocaties voor bijvoorbeeld een
gezamenlijk programma. We geloven
erg in de samenwerkingsmogelijkheden die het gebouw gaat bieden.
Door de ruimten als decor te gebruiken, ziet Horst aan de Maas ook dat
’t Gasthoês een cultureel gebouw is

waar heel veel mogelijk is.”
Op 1 september gaat Omroep
Horst aan de Maas de lucht in.
“Een spannend moment waar iedereen binnen de omroep ontzettend
naar toeleeft”, zegt Cuijpers.

Afwachten
“De medewerkers van Reindonk
hebben de afgelopen maanden de
hele tijd moeten wachten tot dat
moment. Voor hen was er lang niet
altijd voldoende ondersteuning
omdat alle focus lag op het klaarstomen van het nieuwsteam en vele
organisatorische aspecten. Dat is
niet altijd even makkelijk geweest.
Zeker voor al die vrijwilligers van
Reindonk. Voor hen is het vooral
afwachten totdat de nieuwe omroep
er is. Als het dan eindelijk zover is
kunnen we vol trots aan alle inwoners van Horst aan de Maas laten zien
waar we de afgelopen maanden aan
hebben gewerkt.”
Er komt onder meer elke werkdag
een professioneel nieuwsjournaal op
tv, een hele nieuwe website en alles
wordt omgedoopt in een verfrissende
Omroep Horst aan de Maas stijl.

Burgemeester Palmen bezoekt Grubbenvorst

De Baersdonck omgetoverd tot studio
College Tour
Burgemeester Ryan Palmen is momenteel bezig alle zestien kernen van Horst aan de Maas te bezoeken om
ze allemaal te leren kennen. Ieder dorp organiseert een speciale bijeenkomst om de nieuwe burgemeester te
verwelkomen. Op dinsdagavond 16 juli hield de dorpsraad van Grubbenvorst een kennismaking in de vorm van
het tv-programma College Tour.

antwoordde daar heel open op.
Vanuit het publiek werd er onder
andere gevraagd hoe Palmen op
zo’n jonge leeftijd burgemeester is
geworden en waarom hij juist voor
Horst aan de Maas had gekozen.”
Op de vraag of de dorpsraad toekomst
ziet om College Tour nogmaals te

organiseren, antwoord Meijers:
“Wie weet. Het is eigenlijk iets
eenmaligs, maar het beviel ons zo
goed dat we College Tour ooit wellicht
een keer herhalen. Dan met iemand
uit ons dorp of misschien nodigen we
de burgemeester over twee jaar nog
een keer uit.”

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag 20 juli 2019

Magere varkensfiletlapjes
4 stuks € 6,50

OOK LEKKER VOOR OP DE BARBECUE

Houthakkerssteaks 4 stuks € 9,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

U heeft een initiatief
De kennisavond begon bij
verzorgingshuis La Providence in
Grubbenvorst. Daar verzamelden
alle genodigden, geïnteresseerden
en uiteraard burgemeester Palmen
zelf. De dorpsraad had een speciale
fietstocht georganiseerd door
het dorp. Tijdens de tocht werd
er toelichting gegeven over wat
Grubbenvorst zoal te bieden en
in haar mars heeft. De groep
bezocht de ruïne het Gebroken
Slot, voetbalvereniging GFC’33,
het autoveer Grubbenvorst-Velden

en eindigde de tocht in dagcentrum
De Baersdonck.
In De Baersdonck vond een
speciale activiteit plaats, namelijk een
College Tour. Het interviewprogramma,
bekend van tv, werd nagebootst in
het dagcentrum. “Precies zoals het
ook altijd te zien is op de televisie”,
vertelt Ruud Meijers, voorzitter van de
dorpsraad Grubbenvorst. “We hebben
midden op het podium een tafeltje
en twee stoelen geplaatst: één voor
de interviewer Piet Seegers en de
ander uiteraard voor burgemeester

Ryan Palmen. Daarachter zat het
publiek, dat na het interview vragen
kon stellen aan Palmen.”

‘Heel eerlijk’
De reden om een College Tour
te organiseren voor Palmen, is heel
simpel volgens Meijers. “Dit is de
eenvoudigste manier om iemand
snel en op een leuke manier te leren
kennen.” Palmen beantwoordde
eerlijk de vragen die hem werden
gesteld. “Er waren verschillende
leuke vragen en de burgemeester

en dit past niet in het gemeentelijke beleid ?
Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden !

bureau
leefomgeving
+31 (0)77-208 6099 | www.bureauleefomgeving.nl
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Van het spoor
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Station Meerlo-Tienray

In de 19e eeuw verrees het ene na het andere treinstation in Horst aan de Maas. Vandaag de dag is alleen
het station Horst-Sevenum nog in gebruikt. In de historische serie Van het spoor blikt HALLO Horst aan de
Maas terug op de geschiedenis van de treinstations in de gemeente. In deze aflevering station MeerloTienray, gelegen in Tienray.

Hij was de wachter van wachtpost 56,
het overweghuisje dat bij het station
hoorde. Ook was er een stationsgebouw, dat werd ontworpen door
architect Wadenoyen. Vóór het gebouw
ontstond een pleintje, waar het
gemeentebestuur in 1885 in moest
grijpen. Het plein veroorzaakte namelijk veel wanorde en dus moest er een
verordening worden opgesteld.
Koetsiers mochten voortaan hun
passagiers alleen voor de hoofdingang
van het stationsgebouw laten in- en
uitstappen. Deden ze dat niet, dan
stond daar een boete van tot 1 tot
3 gulden op.

Welvaart voor de
omgeving

Het station in Tienray werd in
gebruik genomen op vrijdag 1 juni
1883. Omdat de spoorlijn in eerste
instantie waarschijnlijk voornamelijk voor goederenvervoer was,
lagen veel stations ver van de

bebouwde kom af en zo ook station
Tienray. Het station kreeg in eerste
instantie de naam ‘station Meerlo’.
Op verzoek van een aantal
Tienraynaren werd de naam echter al
snel veranderd in ‘station Meerlo-

Tienray’. De eerste stationschef in
Tienray was Julius Thonnard. Hij vertrok echter al snel en na hem kwamen
nog Slothouwer, Van Vugt, Floor,
Sprenkeler en Wassenberg. De eerste
overwegwachter was Joris Drenth.

Tienray kreeg met de komst van
het station verder een grote laaden losplaats, met vier loodsen voor
onder andere aardappelen, hooi, stro,
steenkool en kunstmest. In 1905 kreeg
de losplaats er een aantal sporen
bij. Voor de omgeving betekende dit
allemaal welvaart. Er ontwikkelde
zich een levendige handel met
Duitsland in landbouwproducten en
vee. Op verschillende adressen in
Tienray kwamen weegbruggen en op
de afleverdagen was het vaak een
drukte van jewelste in het dorp. Na de
Tweede Wereldoorlog nam de handel
wat af, omdat er steeds minder per
trein werd vervoerd. Goederen werden
nu vaak via vrachtwagen of boot
vervoerd.

Wel bleven de spoorlijn en
het station belangrijk met betrekking tot Tienray als bedevaartsoord. Tienray was bovendien niet
de enige bedevaartsplaats aan de
spoorlijn: ook Smakt, Oostrum, Oirlo
en Genooi liggen bijvoorbeeld aan
de lijn. De conducteurs noemden
de route tussen Nijmegen en Venlo
dan ook wel ‘Het Heilige Lijntje’ en
tijdens religieuze feesten moesten de pastoors Maessen en Von
Bönnighausen regelmatig om extra
treinen vragen.
Tijdens de crisis in de jaren
30 van de vorige eeuw werden
er veel stations opgeheven. Ook
station Meerlo-Tienray ontkwam
er niet aan. Per 15 mei 1938 sloot
het station voor personenvervoer,
ondanks protesten van de Tienrayse
middenstandsvereniging. Bussen
van ’t Centrum verzorgden voortaan
het openbaar vervoer. Van 10 juni
tot 24 november 1940 was het
station nog even open voor
personenvervoer, maar daarna werd
het weer gesloten. In 1971 sloot het
station ook voor goederenvervoer.
Het overweghuisje werd in 1984
afgebroken en het stationsgebouw
werd verkocht aan de familie
Vervoort, die het gebouw
restaureerde. Daarmee is het
stationsgebouw behouden
gebleven voor Tienray. Vandaag
de dag wordt het gebouw nog
bewoond.
Bron: www.mooitienray.nl

Plichtsverzuim politie Horst aan de Maas/Peel en Maas

Geen volledige openheid g
 edurende
onderzoek
Volledige openheid over wat er aan de hand is binnen het basisteam Horst aan de Maas/Peel en Maas,
kan de politie niet geven zolang het onderzoek naar het plichtsverzuim onder acht agenten loopt. Dit om het
onderzoek niet te dwarsbomen, laat een woordvoerder van Politie Limburg desgevraagd weten.
Onlangs maakte de politie bekend
dat een achtste medewerker van het
politiebasisteam Horst aan de Maas/
Peel en Maas buiten functie is gesteld
vanwege plichtsverzuim. In april
werden al vier medewerkers buiten
functie gesteld en in juni nog eens
drie medewerkers. De laatste keer
moest een leidinggevende van het
team zijn pistool inleveren. Hij zou

zich mogelijk hebben beziggehouden
met onprofessionele uitingen en
handelingen ten opzichte van leiding,
medewerkers en de organisatie.
“We zouden het liefst volledige
openheid geven over datgene dat nu
aan de hand is in het basisteam, met
respect voor ieders privacy”, laat een
woordvoerder van de politie weten.
“Dit kan het onderzoek dat nog volop

draait echter niet hebben. Er wordt
nog volop met mensen gesproken
en als er dan allerlei zaken worden
gecommuniceerd, kunnen we dat
onderzoek dwarsbomen.”
Wel heeft de politie er bewust
voor gekozen om naar buiten te
brengen dat er medewerkers buiten
functie zijn gesteld. “Dat geeft ook
openheid en integriteit aan”, aldus de

AUTOMOBIELBEDRIJF
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Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90
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Voor Particulieren
en Bedrijven
Bel Henry Mulders: 0622132870
Voorheen: Van Rengs Bestratingen

politie. “We hebben continu de vinger
aan de pols wat betreft openheid van
zaken, maar echte details hierover
zullen voorlopig waarschijnlijk niet
komen.”

Vertrouwen
Vanuit andere politieteams zijn
agenten ingezet om de politiesterkte op peil te houden. Al eerder
stelde de VVD-fractie vragen over
de schorsingen, waarin zij haar
zorgen uit over de situatie. In een
reactie zegt burgemeester Ryan

Palmen van Horst aan de Maas:
“Als zoiets gebeurt is dat natuurlijk altijd vervelend. Voor het team,
voor de betrokken medewerker zelf,
voor de leidinggevenden. Maar ook
voor onze inwoners, wanneer zij
zich zorgen maken of ze nog wel
op de politie kunnen vertrouwen.
Gelukkig merk ik dat de politie met
dezelfde blik naar zichzelf kijkt als
waarmee we willen dat ze optreden
wanneer er iets aan de hand is in de
samenleving. Dat dat gebeurt, geeft
vertrouwen in de politie.”

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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Gemeente neemt maat
regelen op Doolgaardstraat
Om de verkeerssituatie rondom basisschool De Doolgaard in Horst veiliger te maken, wordt er een aantal verkeersmaatregelen genomen. Zo verdwijnt het fietspad op de stoep aan de Berkelstraat en geldt er op
de Doolgaardstraat, ter hoogte van de Berkelstraat en de Stokstraat, een stilstaanverbod tussen 08.00 en
16.00 uur.

HALLO op Kreta
Sandra en Henk Jacobs uit Horst gingen ook dit jaar op vakantie naar hun favoriete stad Rethymno op Kreta. “We waren dit
jaar voor de achtste keer daar op vakantie en komen ieder jaar
terug”, zegt het stel. “Het voelt inmiddels als ons tweede thuis.”
Ze gingen ook nog even samen met de HALLO op vakantie.

Het fietspad rechts verdwijnt
Enkele weken geleden is de voorrangssituatie op de zogenoemde
Doolgaardroute aangepast. Verkeer
van rechts heeft voortaan geen voorrang meer. De nieuwe situatie riep veel
vragen op en ook de directie van de
school gaf aan zich zorgen te maken
om de veiligheid van de leerlingen.
Gemeente Horst aan de Maas heeft
onlangs een gesprek gehad met de
school en daarbij is afgesproken dat
er een aantal maatregelen genomen
wordt. Nu worden fietsers die vanaf de
Berkelstraat komen over de stoep naar

de Doolgaardstraat geleid. De stoep
wordt nu alleen bereikbaar voor voetgangers. Het zebrapad aan de voorzijde
van de school wordt zo verlegd dat het
aansluit met het Cuppendpedje en de
geleidelijnen voor fietsers verdwijnen.

Stilstaanverbot
Aan het begin van Het Veldje komt
een zebrapad en het stilstaanverbod voor auto’s wordt uitgebreid. Nu
mogen automobilisten hun auto niet
stil laten staan tussen de Berkelstraat
en de Torenstraat. Deze zone wordt

uitgebreid tot aan de Stokstraat. Door
de week tussen 08.00 en 16.00 uur
mogen hier geen auto’s stilstaan.
Ook komen er aan de Doolgaardroute
gekleurde palen die aangeven dat
men een schoolzone nadert, zoals
dit bijvoorbeeld in Lottum ook al het
geval is. Daarnaast worden er momenteel verkeerstellingen gehouden die
aan het begin van het nieuwe schooljaar nog eens worden gehaald. De
planning is dat de verkeersmaatregelen voor het einde van de schoolvakantie zijn afgerond.

Aardwarmte
project Californië
niet hervat
De winning van aardwarmte door CLG in Grubbenvorst wordt voorlopig
niet hervat. Dat heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bekendgemaakt. Volgens SodM is er na onderzoek onvoldoende duidelijk of de aardwarmte verantwoord gewonnen kan worden.
CLG lag stil naar aanleiding
van een kleine aardbeving op 25
augustus 2018. Daarop is door SodM
onderzoek uitgevoerd. Zij stelt nu
dat er uiteindelijk onvoldoende
wetenschappelijke gegevens zijn
over de specifieke ondergrondse
situatie om verantwoord aardwarmte
te kunnen winnen. De onzekerheid
over de kans op letsel en schade
veroorzakende bevingen voor het
eigen personeel en de omwonenden
blijft als gevolg daarvan te groot,
aldus SodM.
Het geothermiebedrijf mocht sinds
juni 2017 aardwarmte produceren
onder de voorwaarde dat de productie
zou worden gestaakt zodra er een
aardbeving plaatsvindt in het gebied.

HALLO op Mallorca
De Topfitteondernemers, een ondernemersgroepje uit de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo en
Venray bezocht in het weekend van vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 mei het eiland Mallorca in
Spanje. Daar begaven zij zich onder andere bij een meeting met een aantal Nederlandse ondernemers dat in Spanje zijn bedrijf heeft. Aan het zwembad namen de ondernemers even de tijd om
rustig met z’n allen de HALLO door te bladeren.

VOOR AL UW

Na overleg met SodM heeft CLG,
na een eerste kleine aardbeving, op
28 augustus, besloten de productie
stil te leggen. Op 3 september vorig
jaar heeft opnieuw een aardbeving
plaatsgevonden. Het project van CLG
ligt vlakbij het aardwarmteproject van
CWG (California Wijnen Geothermie).
CWG heeft op 10 mei van dit jaar de
productie stilgelegd in overleg met
SodM aangezien zij slechts tijdelijk
toestemming had om nabij de breuk
te injecteren. Beide geothermiebedrijven in glastuinbouwgebied Californië
liggen in de nabijheid van actieve
natuurlijke breuken in de ondergrond.
De bedrijven mogen daarom alleen
onder strenge voorwaarden aardwarmte winnen.

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

FSFEESTEN
TH U IS- & BEDRIJ

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Nog zoveel liefde te geven
nog zoveel om voor te leven.
Opeens ben je er niet meer
en denken we aan je, keer op keer.
Opeens is er in ons leven,
niets meer door jou te geven.
Op 11 juli 2019 is, in de leeftijd van 82 jaar,
door een noodlottig ongeval van ons weggenomen,
mijn geweldige vrouw, ôs lieve mam en super trotse oma

Onze kleine vriend

Daan

Elly Hermkens-Cleven
Ger
Anita en Richard
Liz en Bas
Jelle en Robin
Koen en Lizzy
Silke en Rowin
Erik en Veronique
Bibi
Tjebbe
Babs
Familie Cleven
Familie Hermkens
Griendtsveenseweg 31, 5966 PT America
We hebben donderdag 18 juli afscheid genomen van mam.
Pap verblijft nog geruime tijd in het ziekenhuis van Venlo en zal vervolgens
naar een revalidatiecentrum gaan. Hij stelt een bezoekje erg op prijs.

Herinner mij
niet in sombere dagen.
Herinner mij
in de stralende zon.
Herinner mij
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Hans en Marij
Familie Vissers, Familie Weijs

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand
houdend, is rustig ingeslapen onze broer, zwager en oom

Jan Klerken
Wij ontvingen Mams en Oma’s warme liefde,
zodat er rozen zullen zijn in alle seizoenen.

5 Sevenum, 9 oktober 1945

Hartelijk dank voor uw hartverwarmende blijken
van nabijheid en liefde rond het leven en afscheid van

Roos Heijligers-Giesen
Aldy, Marian, Rosalie, Liset en hun gezinnen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

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

Te Koop Morellen
(zure kersen), zelf plukken, €1,-/kg.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.

Opruiming. Alles 50% korting.
Bloemsierkunst De Kogeldistel,
Kogelstraat 62 HEGELSOM.
Leegverkoop.

Twedde Kans Meterik is op zaterdag
20 juli gesloten. Onze openingstijden
zijn woensdag (13.00-1700) en vrijdag
en zaterdag (1100-17.00).

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

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

Suze
Dochter en zusje van:
Peter en Mieke
van Mierlo-van Lipzig
Lisa en Fleur
Mgr Aertsstraat 14
5866 BH Swolgen

echtgenote van

Vissers

Kerkbosweg 40 A, 5966 NP America

Geboren op
24 juni 2019

Ger Hermkens

Johannes Wilhelmus

Heel onverwacht
maar met alles erop en eraan
ben je van ons heengegaan.
Je hebt dapper gevochten
maar je was zo klein.
Wij zijn heel trots
dat we jouw papa en mama zijn.

Welkom lief meisje!

c Horst, 15 juli 2019
Broers, zussen, zwagers
Neven en nichten

Kuiperplein 9, Horst
Correspondentieadres:
Jan van Eechoudstraat 29, 5961 CB Horst
De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag
18 juli om 10.00 uur in de aula van crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Het was de wens van Jan om in plaats van bloemen een
bijdrage te vragen voor Hospice Buurtzorghuis Doevenbos,
hiervoor staat een collectebus bij de condoleance.

Geboren

Simon

Julian Adam Tilmans
13 juli 2019
Zoon van
Rianne Goumans & Bert Tilmans
broertje van Emma
Tuinderslaan 57, 5961 RP Horst


Geboren

Myrthe

12 juli 2019
Dochter van
Peter Bouten
& Paulien Huijs
Kamplaan 9
5963 HH Hegelsom

Geboren

Luuk
8 juli 2019
Zoon en broertje van
Rogé en Marian
Evi, Guus en Finn Derks
Pastoor Maessenstraat 10
5865 BP Tienray

Geboren

Eefje

5 juli 2019
Dochter van
Ronnie van de Vinne
& Wendy Draijer
Zusje van Liam
Broekhuizerdijk 10
5962 NM Melderslo

Een speciaal woord van dank aan Dr. Duives,
Dr. Spreukens, Dr. Majoor en de engelen van Doevenbos.

Zomer-voetbehandeling:
activerend, reinigend of ontspannend.
www.mayproosten.nl

Te koop nieuwe aardappelen!
Makkelijk af te halen met
zelfbediening. Bosstraat 63, Hegelsom

50 jaar getrouwd
18 juli 1969-2019

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

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

Henk en Truus
Lenssen-van Rengs
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Twijfel aan meerwaarde

Wifi-spots in
gemeente nog
onzeker
Het is nog maar de vraag of de openbare wifi-hotspots, waarvoor de
gemeenteraad in 2017 een motie aannam, er komen. Hoewel gemeente
Horst aan de Maas een Europese subsidie heeft ontvangen voor de aanleg
van de hotspots, wordt nu getwijfeld aan de meerwaarde van de openbare wifi-punten.

Zilver voor Horster kapster
Juul Coumans uit Horst, werkzaam bij HIPP Haarmode en Visagie in Tienray, heeft zilver gewonnen met de Colorzoom Challenge 2019. Dit is een knip- en kleurwedstrijd van Goldwell. Door haar
tweede plek mag zij naar Wenen om daar de finale bij te wonen.

De gemeente heeft in januari van dit jaar een voucher van
15.000 euro gekregen in het kader van
de Europese WIFI4EU-regeling. Daar is
een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo is het geld alleen te gebruiken
voor de aanleg- en installatiekosten
en zijn de onderhoudskosten en abonnementsgelden voor rekening van de
gemeente. Er is een schatting gemaakt
van de kosten als er tien punten in
drie kernen worden aangelegd en als
er een gemeentebreed netwerk komt.
Voor drie kernen zijn de kosten in
totaal 52.500 euro. Voor een gemeentebreed netwerk is dit bedrag drie tot
vier keer zo hoog, aldus de gemeente.
De gebruiks- en beheerskosten komen
voor een gemeentebreed netwerk
neer op 65.000 euro.

Volgens de gemeente is er
in de dorpen niet echt een grote
behoefte aan de wifi-punten
in alleen enkele kernen. Het
College van B&W zelf is echter
geen voorstander van een
gemeentebreed netwerk. Volgens
haar zijn er geen ‘blinde vlekken’
in de gemeente door de aanleg van
glasvezel en hebben de meeste
mensen een internetabonnement
op hun mobiele telefoon die
vaak beter is dan openbaar wifi.
Het geld inzetten voor wifi in
gemeenschaphuizen blijkt ook geen
meerwaarde te hebben zegt de
gemeente. Er wordt de komende tijd
geïnventariseerd of er nog andere
mogelijkheden zijn om de voucher
in te kunnen zetten.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Zwembadonderhoud
Door: Leon Elbers medewerker Welkoop
Als het zwembad volloopt met leidingwater is dat schoon en veilig.
Gebruik nooit eigen bronwater, dat heeft een nadelige werking op de
chemische onderhoudsmiddelen. Door huidschilfertjes, talg, transpiratie en
vuil uit de lucht dat in het water komt gaat de waterkwaliteit snel achteruit.
toevoegt. Gebruik voor zwembaden alleen chloor dat daarvoor geschikt is.
Chloor is er in tablet- en granulaatvorm.
Hoe zorg je dat het water mooi zuiver Met chloorgranulaat breng je de chloorblijft? Je kan pas de juiste maatregewaarde snel op peil (shock-behandelen nemen als je weet wat de condi- ling). Met langzaam oplossende tablettie van het water is, meten is weten. ten, in de skimmer of chloordrijver, doe
Voer de watertest zelf uit met een
je de onderhoudsdosering. Controleer
teststrip. We zetten de belangrijkste
regelmatig of de chloortabletten opgewaterwaardes voor je op een rij.
lost zijn. Voeg een nieuw tablet toe als
De ph-waarde geeft de zuurgraad
deze is opgelost. Gooi chloortabletten
aan. Chloor werkt effectief in zwem- nooit los in het water, dan verkleurt
water met een neutrale pH. Die mag je zwembad. Volg de richtlijnen op de
schommelen tussen pH 6,8 en 7,8.
verpakking. Mix nooit twee verpakkinDe ideale zuurgraad is pH 7,2. Met het gen of soorten chloor door elkaar, dat is
correctiemiddel pH-minus breng je de levensgevaarlijk.
pH-waarde omlaag en met pH-plus
Reinig de skimmers en verwijder
omhoog. Lees op de verpakking hoe
bladeren en grof vuil uit en rondom het
je de middelen toepast. Doseer pHzwembad. Gebruik een bodemschepnet
minus of pH-plus nooit tegelijk met
en een oppervlakteschepnet. Verwijder
chloor.
met een zwembadborstel het vuil en de
Zwemwater heeft van nature allerlei vuilafzetting op de wanden en bodem.
bacteriën. Dood deze bacteriën met
Zand en fijn vuil zuig je van de bodem
chloor. Breng eerst de pH-waarde op met een borstel met zuigmond of
peil voordat je chloor aan het water
bodemzuiger.

Tot slot is het belangrijk dat je de
temperatuur van het water in de
gaten houdt. Hoe warmer het water,
hoe groter de kans op algen en
bacteriën. Bij warm weer is wat extra
chloor een goed idee.
Onderhoudstips:
• Ga niet met vieze voeten het
water in.
• Gebruik een goede filterinstallatie.
• Vervang het filter regelmatig.
• Stofzuig regelmatig het vuil van
de bodem.
• Laat geen huisdieren in het water.

HALLO in Maleisië
Welkoop Sevenum
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
T 077 467 22 22 www.welkoop.nl

Ger Thielen uit Horst was in de week van maandag 6 tot en
zondag 12 mei op reis in Singapore en Maleisië. Overdag moest
hij werken en ’s avonds had hij de tijd om te genieten samen met
zijn Aziatische collega’s. Ger stopte bij de Petronas Twin Towers,
een 452 meter hoog gebouw in Kuala Lumpur in Maleisië.
Volgens Ger een indrukwekkend gebouw. Hij nam even de tijd om
de HALLO door te bladeren.
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Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een man, vader en opa waar je op kon bouwen,
met een woord waarop je kon vertrouwen.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven...
Op donderdag 11 juli 2019
overleed in de leeftijd van 80 jaar

Jo Custers

Met groot verdriet en enorme trots op wie hij was
en hoe hij in het leven stond, nemen we afscheid van

Jos Geurts
* 23 juni 1947

eerder echtgenoot van

Mia Janssen †

† 10 juli 2019

echtgenoot van

Hanny Geurts - Vreede
Familie Geurts
Familie Vreede

echtgenoot van

Paula Custers - Verheijen

Overname

Mijn kanjer is niet meer...

Nieuwstraat 5, 5863 AX Blitterswijck
We staan niet altijd stil bij het woord samen…
Maar het is een groot gemis, als samen er niet meer is...

pap en opa van
Geert en Leny
Niki en Ralf
Remco

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Marcel en Ingrid
Evi
Ilse

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze
geliefde

Marianne en Dave
Dean
Phil
‘t Valdere 4
5975 CH Sevenum
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden
op woensdag 17 juli in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, Venray-Oostrum.
Een bijzonder woord van dank
aan de medewerkers en vrijwilligers van
Schoutstraat 8c voor de liefdevolle verzorging.

Eric van der Sterren
* 8 december 1974

† 8 juli 2019
Haj † en Jet † van der Sterren-Burgers
Marianne en Jan
Lisa, Jules, Frederique
Ingrid en Stefan
Jet, Tijs, Joep

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
de lieve woorden, de vele kaarten de bloemen en voor het
medeleven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve
man, onze geweldige pap en trotse opa en super opa. Het was
overweldigend.

Piet van de Voort
Ze bieden ons een enorme grote steun en troost.
Het is fijn te ervaren dat Piet ook bij andere mensen zo geliefd was.
Zus van de Voort - van Dijk
Ine en Twan
Ans en Jac
Marly en Bert
Truus en Peter
Milou, Dennis Nils, Renée, Rick, Meggy, Sebastiaan, Joep, Guusje,
Davy, Jaimy, Cherel, Laura , Remco Finne, Arjan, Femke
De zeswekendienst is zondag 28 juli om 10:30 uur
in de H. Lambertuskerk te Swolgen

We hebben nu heerlijke frambozen,
elke dag vers geplukt! Ook producten
zoals jam, siroop e.a. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom.
Tel. 06 10 72 63 18.

Voor verse rabarber, komkommers,
kersen, frambozen, blauwe bessen,
perziken, abrikozen enz. naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Te koop BBQ pakketten van onze
scharrelvarkens. Fam. Klomp tel.: 06
17 21 89 33 / 077 464 13 80.

Gevraagd: ervaren
rozenoculeerders / sters.
E Verheijen, Lottum 06 51 36 85 71.

We hebben in besloten kring afscheid van Eric genomen op
zaterdag 13 juli in Crematorium Boschhuizen.

Geïsoleerde sandwichpanelen
(gebruikt) te koop! Steenwol
geïsoleerd. Dikte: 60/120 mm, div.
lengtes tot 4.75 m. Afhalen tegen elk
aannemelijk bod. Tel.: 06 53 14 56 87.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Fy-Fit, centrum voor fysiotherapie, fitness en revalidatie
in Grubbenvorst, krijgt per
donderdag 1 augustus een
nieuwe eigenaar. Marijn
Mulders uit Sevenum neemt het
stokje over van Nico en Elly de
Jong.
Fy-Fit startte in 1985 in
Blerick en sinds twaalf jaar is er
een centrum in Grubbenvorst.
Eigenaren Nico en Elly de Jong zijn
inmiddels op een leeftijd om het
stokje over te dragen. Zij hebben hiervoor een fysiotherapeut
gevonden eveneens afkomstig uit
Horst aan de Maas.

Kwaliteit en
het gedachtegoed
gewaarborgd
“Onder de bezielende leiding
van Marijn Mulders zal de kwaliteit en het gedachtegoed van
Fy-Fit gewaarborgd blijven. Tevens
zullen zijn vernieuwende en verrassende ideeën zorgen voor een
frisse wind bij Fy-Fit”, aldus Nico
en Elly. Per donderdag 1 augustus
wordt de praktijk overgedragen.

Buitengebied

Correspondentieadres:
Kempweg 12
5964 NE Meterik

‘Een visser heeft zelf zijn netten uitgeworpen…
En is zelf een vis geworden’

Nieuwe
eigenaar
Fy-Fit

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Woonhuis in Lottum aan de Markt
te huur vanaf 1 september. Met
inpandige garage en tuin. Voor verdere
informatie tel.: 06 51 80 59 70.
Te koop blauw bessen na tel.
afspraak P. Kusters Niesweg 5
Hegelsom tel.: 06 17 82 84 19.
Te koop koffieboeketjes € 3,-.
Zonnebloemen 1 bos € 3,- 2 bossen
€ 5,-. Veldboeketten op bestelling. Fam
Klomp Nieuwe Peeldijk 35 America

Extra verlichting
America
Er wordt extra verlichting
geplaatst in het buitengebied
van America. Langs de Gerard
Smuldersstraat, Meteriksebaan,
Peelheideweg, Lorbaan en
Laagheideweg komen extra
lantaarnpalen op verzoek van
Dorpsraad America en Center
Parcs.
De dorpsraad verzocht de
gemeente in 2017 al om extra
verlichting. Zij maakt zich zorgen
om de veiligheid van de fietsers.
Ook Center Parcs heeft bij de
gemeente aangedrongen om
meer verlichting te plaatsen.

Fietsroute
Een groot deel van het
personeel komt namelijk met de
fiets en ook gasten maken gebruik
van de fietsroute. Op de
Meteriksebaan wordt de
verlichting tot aan de kruising met
de Essenweg geplaatst. Vanaf daar
tot aan de bebouwde kom is
volgens de gemeente voldoende
verlichting aanwezig door
bebouwing en er staan enkele
lantaarnpalen op kruisingen.

en zo 09
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GEPLUKT Fraukje Classen-Mulder

Op 2-jarige leeftijd verhuisde ze van Gouda naar Blerick. Haar passie vond ze in het geven van yogalessen; in het bijzonder kinderyoga. Een autoongeluk vijf jaar geleden gooide roet in het eten. Met een speciale behandeling in de Verenigde Staten hoopt ze haar oude leven weer terug te krijgen.
Deze week wordt Fraukje Classen-Mulder (38) uit Horst geplukt
Veel van haar kindertijd herinnert Fraukje zich niet meer. “Maar
wat ik wel nog heel goed weet, is dat
ik vroeger altijd met mijn vader mee
ging op de vrachtwagen. Al vanaf ik
een jaar of drie was”, zegt Fraukje

nadenkend. “Als vrachtwagenchauffeur kwam mijn vader in heel Europa.
Duitsland, België, Italië, Spanje en
Griekenland, hij kwam op de mooiste
plekken.” In de vakantie reisde Fraukje
dan wel eens met hem mee, twee

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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en ook van haar pijnklachten af te
komen, zodat Fraukje in de toekomst
mogelijk weer kan doen wat ze het
liefste doet: kinderyoga.
Als lerares op het speciaal onderwijs kwam ze erachter dat kinde-

Yoga

PUZZEL
7

weken lang. Het was net kamperen.
“Ik weet nog goed dat hij tegen de
avond de vrachtwagen ergens op een
mooie plek parkeerde, de stoelen uitklapte, het gasstelletje erbij pakte en
zei: ‘Kijk eens Fraukje, wat hebben we
een mooie tuin’”, zegt ze lachend.

ryoga een positieve impact heeft
op kinderen. “Ik gaf een keer een
spreekbeurt over mezelf, als voorbeeld voor de kinderen, waar ik
vertelde over mijn liefde voor yoga.
Dat vonden ze heel interessant en de
kinderen vroegen dan ook of ik een
keer een lesje yoga wilde geven.”
Dat bleek een groot succes, want
sindsdien gaf ze, tot aan het ongeluk, op verschillende locaties kinderyoga, waaronder basisscholen,
de Mutsaersstichting en yogastudio
L’Espoir. “Ik had eens een jongen met
ADHD die lessen bij mij volgde. Juist
hij, die normaal erg druk was, zat op
het puntje van zijn yogamat.”
Ondanks dat ze vaak vermoeid
is en ze het rustig aan moet doen,
geniet Fraukje wel van het leven.
Zo heeft ze samen met haar man
Ron, waarmee ze in 2008 naar Horst
verhuisde, gefigureerd in de film Red
Bad, een Nederlandse film over de
adellijke strijder Redbad uit Friesland
die bij de Vikingen belandt. “Dat was
een periode waarin ik me wat beter
voelde. Ik wilde altijd al eens weten
hoe het er aan toe gaat op een filmset. Er kwam op Facebook een oproep
voor figuranten voorbij en we hebben ons samen meteen opgegeven.
Het was een onvergetelijke ervaring, al werd de film in de Verenigde
Staten beter ontvangen dan hier in
Nederland”, zegt ze lachend.
Fraukje houdt ook van wandelen in de Kasteelse Bossen samen
met Ron en hond Crissy.“Crissy is een
hond met een verleden. Ze komt uit
Spanje en heeft hier in Nederland in
de crisisopvang gezeten. Met Crissy
hadden we meteen een klik. We hebben haar nu vier jaar en ze maakt
echt deel uit van het gezin. Ze is
heel waakzaam naar ons toe. Ik kan
wel zeggen dat Crissy mijn honden
dochter is.”

Dingen onthouden is voor Fraukje
niet zo heel vanzelfsprekend meer.
Vijf jaar geleden raakte ze betrokken
bij een auto-ongeluk. “De klap was
op het moment niet heel hard, maar
mijn lichaam heeft er wel flink onder
geleden”, vertelt Fraukje. Het vermoeden is dat het gevolg van het ongeluk is dat sommige hersendelen niet
meer goed doorbloed worden en ze
moeite heeft met dingen onthouden
en ordenen. Van een vrolijke spring-inhet-veld, die veel energie in haar lijf
had, veranderde ze opeens naar een
rustige vrouw die snel vermoeid raakt.
“In september ga ik naar de Verenigde
Staten, waar ik een intensief traject ga
volgen. Mijn hersenen moeten waarschijnlijk als het ware gereset worden.” De behandeling kost veel geld.
Op aandringen van dierbaren om haar
heen heeft ze een crowdfundingsactie
opgericht. “Binnen vier weken had ik
al bijna de helft van het geld opgehaald. Ook mensen die ik persoonlijk niet ken, hebben geld gegeven.
Daar ben ik ze ontzettend dankbaar
voor.” Met de behandeling hoopt ze
haar hersenen weer actief te krijgen

Zoek jij een leuke baan?
We zijn op zoek naar..
een creatieve, representatieve, klantvriendelijke

Medewerker tandtechniek
in het bezit van een rijbewijs B

Omschrijving
Voor ons tandtechnisch laboratorium zijn wij op zoek
naar een gipstechnieker/chauffeur.
Werkzaamheden
Als gipstechnieker doe jij de voorbereidende werkzaamheden
voor werkstukken van de tandtechnicus.
Van gemaakte afdrukken vervaardig jij de modellen waar
jouw collega in een later stadium een
werkstuk op maakt.
Tevens haal en breng jij de werkstukken bij onze klanten.

Interesse in deze functie?

Reageer dan per e-mail naar:
email: info@ttlvanboven.nl
t.a.v. Agnes van Boven
www.ttlvanboven.nl
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(RBP IGS)

Rampbestrijdingsplan voor
Inrichtingen met Gevaarlijke Stoffen
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord maakt bekend, dat in het
kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf uiterlijk 11 juli 2019
gedurende zes weken ter inzage ligt.
Het ontwerp Rampbestrijdingsplan voor

het gemeentehuis van Horst aan de Maas,

Inrichtingen met Gevaarlijke Stoffen (RBP

Wilhelminaplein 6, 5961 ES, Horst.

IGS) t.b.v. Broekman Logistics te Venlo van de

Het ontwerp-Rampbestrijdingsplan kan worden

Veiligheidsregio Limburg-Noord

ingezien tijdens kantooruren.

Het Rampbestrijdingsplan beschrijft de
wijze waarop de veiligheidsregio en haar

Toelichting

crisispartners zijn voorbereid op de bestrijding

Belanghebbenden kunnen gedurende de

van maatgevende rampscenario’s bij bepaalde

termijn van ter inzage legging hun zienswijze

categorieën hoog-risico objecten (als bedoeld

kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur

in art. 1, eerste lid, van het Besluit risico’s

van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

zware ongevallen 2015). Het RBP IGS bestaat

Nijmeegseweg 42, 5900 AA, Venlo. Degene

uit één generiek deel met een beschrijving

die schriftelijk zijn zienswijze inbrengt kan

van de rand voorwaardelijke processen en

verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet

generieke maatgevende rampscenario’s,

te vermelden. Voor het mondeling kenbaar

en een multidisciplinaire bedrijfsspeciﬁeke

maken van zienswijzen kan een afspraak

inzetkaart per risico-object met een

worden gemaakt met de Veiligheidsregio

Project Huismus

beschrijving van de speciﬁeke maatgevende

Limburg-Noord 088-1190000.

In Nederland zijn er mensen die moeite
hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

rampscenario’s en overige informatie die van
belang is voor een adequate inzet van de

Beroep tegen een besluit dat is

Ook in Horst aan de Maas. Mensen met

hulpdiensten bij de betreffende inrichting.

voorbereid met de uniforme openbare

laaggeletterdheid kunnen regelmatig te

voorbereidingsprocedure kan alleen worden

maken hebben met schaamte, onbegrip en

Het ontwerp-rampbestrijdingsplan ligt ter

ingesteld door belanghebbenden die in deze

afhankelijkheid.

inzage bij de balie van de Veiligheidsregio

voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben

Limburg Noord, Nijmeegseweg 42, 5900 AA,

ingediend, alsmede belanghebbenden die

Gelukkig komt bibliotheek Horst in actie

Venlo, alsmede in stadskantoor gemeente

niet verweten kan worden geen zienswijze te

met project Huismuis. Een project tegen

Venlo, Hanzeplaats 1, 5912 AT, Venlo en in

hebben ingediend.

laaggeletterdheid bij jongeren. Ook
beweegcoaches Rikus en Ruud sloten een keer
aan. Samen met de kinderen deden ze allerlei

Naar het gemeentehuis?
Maak eerst een afspraak

Ga naar horstaandemaas.nl/afspraak. Telefonisch een afspraak maken kan ook.

beweegspelletjes. “Spelenderwijs lieten we ze
kennismaken met letters, woorden en cijfers.
Zo zie je maar. Sporten en bewegen is zo veel
meer dan alleen voor je gezondheid”, aldus
Ruud. Lees het hele verhaal op
www.sportaandemaas.nl

Wij zijn op zoek naar een medewerker
Buitendienst met passie voor wegen en
openbare ruimte. Heb jij ‘grijze vingers’?

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Medewerker Buitendienst (m/v) voor 36 uur per week
Gemeente Horst aan de Maas
Meer informatie en reageren via www.banenpleinlimburg.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

America

Albert Schweitzerstraat 23

Sevenum

Peelheideweg 10

Meterikseweg 32

Maasbreeseweg 55

Griendtsveen

Herstraat 1

Saardijk ongenummerd

Grauwveenweg 6

Kronenberg

Groothorstweg 8

Grubbenvorst

Kronenbergweg 11 en 12

Horst aan de Maas

Nieuw Erf

Lottum

Beleidsregel landelijke

Raaieind 3

Veilinghof 26 en 28

toegankelijkheid

Hegelsom

Horsterdijk 104

maatschappelijke opvang

Pastoor Debijestraat 6a

Meerlo

gemeente Horst aan de Maas

Horst

Hoofdstraat 91

vastgesteld

Kerkeveld ongenummerd

Megelsum 4

Beleidsregel landelijke

Veegplan Buitengebied 2018

Meterik

toegankelijkheid beschermd

Meterikseweg 4

Roothweg 14

wonen gemeente Horst aan

Afhang fase 2c

06 - 13 49 30 96

de Maas vastgesteld

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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‘Kinderen zijn erg beïnvloedbaar’
Tv-reclames voor snoep, speelgoed en dagjes uit: als het aan 63 procent van de inwoners van Horst aan de Maas ligt, komt er een geheel
verbod voor reclame gericht op kinderen. Kinderen zijn namelijk erg beïnvloedbaar, is hun mening. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
“Reclame kan zo verblindend (en
verplichtend) werken, ik ben sowieso geen
voorstander van reclame. Zeker niet voor
kinderen, zij kunnen niet alles overzien”,
vindt deze inwoner. Het merendeel van de
inwoners pleit dan ook voor een algeheel
verbod op deze reclames. Maar is dat wel
realistisch?
Als kinderen geen reclame op tv zien,
dan komen ze die wel tegen op sociale
media, tijdschriften of gewoon via een
bord langs de kant van de weg. “Ik vind het
onzin”, reageert iemand dan ook, “ik heb
vroeger altijd alle reclames gezien en ben
er niet slechter van geworden. En daarbij
zijn het toch de ouders die het uiteindelijk
bepalen wat kinderen krijgen van die

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
22%
Oneens
15%

Eens
63%

Verbod op reclame voor
kinderen is nodig?

dat erg? Ja, vindt 38 procent. Zij zijn het dan
reclames.” Een ander beaamt dat: “Je bent
ook niet eens met de stelling ‘Het is niet erg
als ouder toch de baas en kinderen hoeven
dat er programma’s verdwijnen of minder
niet alles te krijgen wat ze op de reclame
budget krijgen, als de publieke omroep maar
zien.”
reclamevrij is tot 20.00 uur’. “De publieke
In de nieuwe kabinetsplannen voor de
omroep is er juist
publieke omroep
voor een gevarieerd
(NPO1, NPO2 en
aanbod”, vindt deze
NPO3) staat onder
‘Reclames zijn vaak irritant’
persoon. “Als er
andere dat zij
‘Ze moeten hiermee leren omgaan’ programma’s
vanaf 2021 geen
verdwijnen
reclameblokken
‘Iedereen ergert zich aan reclames’
vanwege het
meer mag uitzenden
budget, zullen dat
vóór 20.00 uur. Dat
de minder bekeken
betekent dat de
programma’s zijn en dan wordt het aanbod
omroepen moeten gaan bezuinigen, omdat
waarschijnlijk op den duur niet veel anders
er inkomsten wegvallen die maar deels
dan op de commerciële zenders.”
door het kabinet worden opgevangen. Is

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

Ben jij die zelfstandige,
hardwerkende en flexibel
ingestelde interieurverzorgster/
gastvrouw die wij zoeken?

Enthousiaste
Commercieel medewerker
Enthousiaste Commercieel medewerker
verkoop-binnendienst
verkoop-binnendienst

Reageer dan nu!
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Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
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• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
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www.feltouch.nl

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich
toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 285 medewerkers. Je komt te werken in een dynamische omgeving waarin je
de mogelijkheid hebt om gevarieerd werk te doen, met uitzicht op een vast dienstverband.

Interieurverzorgster / Gastvrouw

(Interieurverzorger / Gastheer) - 12 uur per week vast, bereid tot het maken van extra uren
Als interieurverzorgster zorg je samen met vier collega’s voor de algehele netheid van de algemene ruimtes en kantoren
op de 3 vestigingen in Horst. Samen zijn jullie ook verantwoordelijk voor het bestellen en voorraadbeheer van
schoonmaakartikelen en kantinebenodigdheden. Voor vergaderingen en trainingen tref je voorbereidingen door de juiste
tafelschikking, koffie/thee en desgewenst broodjes te regelen. Gedurende de pauzes zorg jij dat er voldoende koffie en
thee klaar staat. Bij beurzen verzorg jij de facilitaire spullen ten behoeven van de Hotraco-stands.

Profiel geschikte kandidaat:
• Je hebt bij voorkeur (enkele jaren) ervaring als
interieurverzorgster;
• Horeca-ervaring is een pré;
• Je hebt een hands-on mentaliteit en je weet
van aanpakken;
• Je hebt oog voor detail en denkt mee met de
organisatie;
• Je bent flexibel om meerdere uren te werken
tijdens vakanties of afwezigheid van collega’s of
bij evenementen. Met het team zijn jullie ervoor
verantwoordelijk dat er voldoende bezetting is.

• Je vaste uren zijn in beginsel:
- maandag 8.00 -12.15
- woensdag 8.00-12.15
- vrijdag 8.00-12.15

Wij bieden:
• Een zelfstandige functie binnen een organisatie met
prettige werksfeer;
• Een functie in een hecht team;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het
Metaal-Bewerkingsbedrijf.

Meer informatie over de Hotraco Group kun je vinden op www.hotraco-group.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: solliciteren@hotraco.com, t.a.v Lian Achten (HR Manager).
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 27

Gemeente moet biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes gaan aanbieden
Met ingang van maandag 1 juli verstrekt gemeente Horst aan de
Maas geen plastic hondenpoepzakjes meer.
De dispensers zijn uit de openbare ruimte verwijderd. In plaats
daarvan zijn er extra gele hondenpoepbakken geplaatst. Met deze
maatregel hoopt de gemeente minder plastic zakjes in het groen terug
te vinden, wat het milieu ten goede komt.
Hondeneigenaren in gemeente Horst aan de Maas betalen al geen
hondenbelasting, dus dat de gemeente de zakjes gratis aanbood was
al best luxe. De kans wordt wel groter dat hondendrollen uiteindelijk
gewoon blijven liggen. Niet iedereen heeft altijd een plastic zakje bij zich
of ruimt het op. In plaats van helemaal niets meer aan te bieden, zou de

gemeente extra hondenpoepbakken én biologisch afbreekbare zakjes
aan moeten bieden. Dat vindt ook 56 procent van de stemmers op onze
poll. Lisa Hewett reageert op Facebook: “Ja, ik ben van mening dat deze
zakjes aangeboden moeten worden door de gemeente, maar wel tegen
betaling. Extra prullenbakken in de gemeente zou ook geen straf zijn.”
Dat laatste vindt ook Mirjam van Eijk: “De mensen met hond moeten het
gewoon zelf netjes opruimen! En aangezien we geen hondenbelasting
hoeven te betalen, hoeft de gemeente mijns inziens niet voor gratis
zakjes te zorgen. Wel zou het fijn zijn als er op wat meer plekken
prullenbakken staan zodat je niet de hele weg met het poepzakje hoef
te lopen.”

Alde zak

Een lokaal hitteplan is overbodig
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

Het Rode Kruis roept gemeenten op met een lokaal hitteplan te
komen. Zij presenteerde deze week de Hittegolfgids voor steden.
Daarin staat onder andere dat gemeenten tijdens een hittegolf veel
beter moeten omkijken naar mensen die dan extra zorg nodig hebben.
Ook moeten ze meer groen aanleggen, zodat het koeler wordt in steden.
Bij extreme warmte treedt nu wel een nationaal hitteplan in werking,
maar volgens het Rode Kruis is dat niet genoeg, zeker niet nu er vaker
een hittegolf is.
In een lokaal hitteplan moeten afspraken staan wie wat doet.

Ouderen en chronisch zieken kunnen zo beter in de gaten gehouden
worden tijdens een hittegolf. En dat is erg belangrijk.
Aan de andere kant: waarom moet dat in een plan worden gezet?
Dat is meteen weer zo betuttelend. Het is toch ook gewoon een kwestie
van gezond verstand. Iedereen weet inmiddels wel dat hij tijdens een
hittegolf voldoende moet drinken en de schaduw moet opzoeken. En als
je merkt dat je bejaarde buurman of buurvrouw daar onvoldoende op let,
dan wijs je hem of haar er toch even op?
Een lokaal hitteplan is overbodig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 28) > Sportpark Meterik enige optie voor voetbalclubs > eens 48% oneens 52%

BEZORGERS
GEZOCHT!

TOTALE MAGAZIJN
LEEGVERKOOP!
KORTINGEN TOT 70%
ELK 2E ARTIKEL € 1,(tenzij anders aangegeven)

Graag tot ziens bij:

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Melderslo

rondom St. Odastraat

€ 9,50

Meterik rondom Jan Drabbelsstraat € 11,00
Lottum rondom De Lom de Berghlaan € 10,00
America rondom Hofweg € 9,50

bedragen per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
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a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

Als je naar een festival
gaat, dan is ‘de jeugd’
geheid in de meerderheid.
Zo nu en dan zie je zo’n
hippieouder ronddwarrelen, maar dat is het dan
ook. Afgelopen weekend
zat ik, als ik het mij goed
herinner, op mijn vijfde
editie van Bospop in Weert.
Daar vind je toch een ander
publiek.
Die lekkere onbevangen
nuchterheid: niets moet, alles
mag. Die vind je geheid op
Bospop. Publiek onder de
25 is niet echt te vinden en
zo zwerven er heel veel
40-plussers op het festival
rond. Dat kan ook niet anders
met een line-up van artiesten als Toto, John Fogerty,
Nile Rodgers & Chic en
Foreigner. Allemaal artiesten
die proberen jong over te
komen door als een bezetene
over het podium te rennen of
zich te kleden als rockster.
Zelf vind ik de sfeer
helemaal geweldig. Het vat
misschien ook een beetje
samen wie ik ben. Doe niet
te moeilijk, geniet van het
leven. Dat kan op Bospop op
z’n best met een fles bier,
skottelbraai en die heerlijke
wat-kan-het-allemaal-verrekkensfeer. Ik vraag mij ook
wel eens af: misschien ben ik
in de verkeerde tijd geboren.
Mijn muzieksmaak is er
ook een van een man van
55 jaar. ‘Dat is pas echte
muziek’, zeg ik altijd.
Achja, ieder zijn ding toch?
De één houdt van stampen
op Brennan Heart en de
ander speelt stiekem luchtgitaarsolo’s van The Doors in de
douche. Die tweede, daarop
ga ik uit mijn dak, dan ben ik
toch misschien maar een
‘alde zak’.
Rock ze,
Niels
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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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Gebruik minder plastic, ook tijdens je vakantie
GroenLinks/D66 streeft naar een eerlijke samenleving, maar ook
naar een wereld waar we nog lang vooruit kunnen, zonder roofbouw en
vervuiling.
De laatste tijd worden we opgeschrikt door allerlei verhalen over de
zogenaamde Plastic Soep, soms kilometers lange en meters dikke gebieden in oceanen en zeeën waarin
grote hoeveelheden plastic zitten,
in de vorm van folies, flesje, dopjes,
dekseltjes en dergelijke. Eerst alleen

in de Stille Oceaan, daarna in de
Middellandse Zee en recent ook in de
Noordzee. Dat dit niet goed is voor
milieu, mens en dier zal duidelijk zijn.
Wat kunnen we hieraan doen? Vooral
minder plastic gebruiken, zoals draagtasjes, en plastic op een goede manier
opruimen.

De gemeente Horst is sinds maart
2018 lid van een organisatie die zich
ervoor inzet dat blikjes en flesjes
worden ingeleverd, zoals dat bijvoorbeeld ook in Duitsland al jaren met
veel succes gebeurt. Onlangs heeft de
Europese Unie een wet aangenomen
die wegwerpplastic gaat verbieden,
zoals koffielepeltjes, plastic wattenstaafje, enzovoort.
Maar je kunt als overheid nog
zoveel regels opstellen, de mensen

moeten het toch doen, dus wij ook.
Daarom een oproep aan iedereen om
van verminderen van de Plastic Soep
nu echt werk te gaan maken. Juist in
de welverdiende vakantietijd kunnen
we juist hier extra moeite voor gaan
doen.
Koop groenten die niet voorverpakt is en schaf geen plastic bestek
aan voor de camping maar koop herbruikbaar bestek. Dat geldt ook voor
flesjes, 91 procent van de plastic fles-

sen wordt niet gerecycled. Neem
daarom een hervulbare thermofles
mee tijdens je reis en bespaar geld
en milieu.
Kom op, met zijn allen samen
tegen de Plastic Soep, zodat we nog
lang van natuur kunnen genieten.
Waar je ook bent. Een prettige en
duurzame vakantie toegewenst met
weinig plastic.
Thijs Lenssen,
Raadslid D66+GroenLinks

Komkommertijd… Of toch niet?
In deze tijd van het jaar is er in de media, politiek en economie qua
nieuws en actualiteiten vaak weinig te beleven. Veel mensen zijn
immers op vakantie, bijvoorbeeld politici.
Ook bedrijven liggen grotendeels stil. Het is in politiek, cultureel en economisch opzicht maar
een slappe tijd. Kortom: het is
komkommertijd. Maar is dit wel

zo? We krijgen internationaal nog,
Afrika Cup, Wimbledon,Tour de
France en de Vuelta a España. Maar
denk ook aan lokale activiteiten
zoals: Expositie ‘Technieken om stof-

fen te bewerken en verwerken’ in
Museum de Kantfabriek, Miëterikse
Kermis, kermis Tienray, boerenzomermarkt OpenluchtmMuseum
de Locht Melderslo, kermis
Broekhuizenvorst, Zomermarkt
Grubbenvorst, kermis Melderslo,
koopzondag, de jaarmarkt van
Horst, 800 jaar Oogsttijd-Oogst

Meterik. Ik zal ongetwijfeld nog wel
een activiteit zijn vergeten maar
het mag duidelijk zijn dat in Horst
aan de Maas dit jaar geen tijd voor
komkommertijd is. Fijne zomer en
geniet ervan…
Patrick Bierens,
Burgerraadslid CDA Horst aan de Maas

Leesvoer is gezond
Gemeente Horst aan de Maas heeft een nieuwe bibliotheekvisie
vastgesteld. De SP is altijd duidelijk geweest in haar standpunt dat Horst
aan de Maas een volwaardige bibliotheek verdient waar ruimte is voor
alle bibliotheekfuncties.
En dat geldt zeker voor een
gemeente die zich zo graag de
gezondste van de regio wil gaan
noemen. Volgens de visie van het
college zijn de bibliotheek en het
Gasthoês onlosmakelijk met elkaar

verbonden. De nieuwe bieb moet en
zal in het verbouwde Gasthoês komen
en omdat bepaalde bibliotheekfuncties, zoals ontmoeting en debat en
kunst en cultuur, daar ook ondergebracht kunnen worden, worden ze

losgekoppeld van de bibliotheek.
De SP maakt zich ernstige zorgen want
wat als de opening van het Gasthoês
vertraagd wordt en de financiële
tekorten oplopen? Dan is het lot van
het Gasthoês onlosmakelijk verbonden met dat van de bibliotheek. Dit
kan volgens de SP niet de bedoeling
zijn. Onze gemeente heeft een volwaardige en zelfstandige bibliotheek
nodig. Helemaal sinds de bibliotheken

in Sevenum en Grubbenvorst wegbezuinigd zijn. Helaas zien we dat dit
college haar prioriteiten ergens anders
heeft liggen. Eerst moest de bieb zo
nodig in het dure appartementencomplex Librije ondergebracht worden en
nu in het Gasthoês. Wederom wordt
de bibliotheek misbruikt om een prestigeproject te redden.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Bereikbaarheid verdient aandacht
Ik heb eerder op deze plek al gepleit voor een goede bereikbaarheid
in Horst aan de Maas. Zo zouden we zowel voor onze eigen inwoners als
voor de toeristen die onze gemeente bezoeken maximaal moeten inzetten op goede vrijliggende fietspaden.
Fietspaden die zijn aangelegd
naar de nieuwste waarden en normen en klaar zijn voor het nieuwe
‘gemotoriseerde’ verkeer dat daaroverheen gaat. En met hogere snelheden dan voorheen. Fietspaden
waar ook wandelaars en recreanten
veilig hun weg van A naar B kunnen

vinden en die de zestien dorpen en
de vele bezienswaardigheden binnen
en buiten onze gemeente met elkaar
verbinden.
In America is alvast een goede
start gemaakt met het verlichten
van de wegen buiten de bebouwde
kom omdat daar met grote regel-

maat veel fietsers veilig van en naar
het werk moeten kunnen in park De
Peelbergen. Een goede ontwikkeling.
Nu de fietspaden nog. En laten we, als
het om bereikbaarheid gaat, vooral
niet vergeten dat het nog mooier zou
zijn als we alle daar aanwezige toeristische bedrijven ook per openbaar
vervoer toegankelijk zouden kunnen
maken.
Daarnaast wil ik graag ook een
lans breken voor alle inwoners van
Horst aan de Maas die in de huidige

openbaar vervoer-regeling niet in het
centrum van onze eigen gemeente
kunnen komen omdat er simpelweg geen directe verbinding is tussen Horst-centrum en de diverse
Maasdorpen en dorpskernen.
Al met al hebben we een start
gemaakt, maar er is nog een lange
weg te gaan. Aan de slag dus met een
betere ontsluiting van heel Horst aan
de Maas. Gewoon. Doen.
Eric Thissen,
VVD Horst aan de Maas

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

MUIZEN
VLIEGEN
WESPEN
BEL: 06 55 81 85 77

In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s
Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s
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aan
Boris Peeters

Op kamerjacht
Nu het eindelijk zover is
om jezelf of, in mijn geva,l
mijzelf te gaan voorbereiden
op het studentenleven moet
je aan en over allerlei dingen
gaan denken.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Boris Peeters
15 jaar
Grubbenvorst
Citaverde College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog wel een keer een reis willen maken met mijn vrienden. Het lijkt
me heel erg vet om met een vliegtuig
naar een warm land te gaan, ergens
aan zee en lekker aan het strand.
Daar zou ik dan wel een auto willen

huren en daarmee rondtoeren. Verder
zou ik wel graag naar festivals willen
gaan, omdat daar een lekkere sfeer en
goede muziek is.
Wat deed je als kind het liefste?
Ik tekende vroeger altijd heel veel,
met veel details en heel erg precies.
Ik kon daar goed dingen mee uitleggen. Dat lukte me beter dan dat ik dat
met woorden kon. Tekenen was altijd
mijn grote hobby.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Vanmorgen dacht ik: het is pas 05.30
uur. Waarom moet ik zo vroeg op? Oh
ja, ik ga op vakantie naar Frankrijk. Ik
had er meteen wel heel erg veel zin
in, en toen vond ik het iets minder erg
om op te staan.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou graag nog een keer van rotsen
af de zee in willen springen. Ik zag dat
een keer op tv en het leek mij heel
leuk en spannend. Ook lijkt het me
best wel een beetje gevaarlijk.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn minst leuke vak is CKV (culturele kunstzinnige vorming). Dit vind ik
stom, omdat je er eigenlijk niets aan
hebt. Maar je moet er wel voldoende
voor staan, anders ga je niet over.
Mijn leukste vak is PVG. Dit zijn praktijklessen waar je veel met je handen
mag doen en zo uit kunt vinden welk
vak bij je past.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben eigenlijk altijd te vroeg. Als er
onderweg iets tegen zit, dan ben ik
toch nog op tijd. Je komt altijd rustig
aan, dat vind ik heel fijn.
Wat is je droombaan?
Ik wil later heel erg graag hovenier
worden. Ik heb al twee keer stagegelopen bij hoveniersbedrijven en ga
in leerjaar vier weer stagelopen bij
een hovenier. Ik vind het erg leuk en
afwisselend om een mooie tuin te
maken. En je bent altijd lekker buiten.
Hopelijk kan ik dat later worden. Het
lijkt me heel erg leuk werk.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?

Op een vrijdagavond ga ik altijd freerunnen. Dat vind ik echt heel vet om
te doen. Als ik thuis kom, ga ik douchen en nog wat bankhangen en
genieten van het weekend.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk in een vriendschap dat je elkaar echt kunt vertrouwen en alles tegen elkaar kunt zeggen
en samen kunt bespreken. En vooral
ook dat je leuke dingen met elkaar
doet. Bijvoorbeeld zwemmen of naar
Jump XL in Sevenum gaan.
Hond of kat?
Ik zou zeer zeker kiezen voor een
hond, omdat ik zelf ook een hond heb.
Een hond is trouw en altijd blij om je
te zien. Dat heb je bij een kat veel
minder.
Wie kent jou het beste?
Mijn ouders kennen mij zeker het
beste. Als er iets aan de hand is, of is
gebeurd, zien ze dat meteen aan mij.
Wat ligt er onder jou bed?
Heel veel stof, vieze sokken en een
opblaassurfplank.
Welke emoticon gebruik je het
meeste?
De lachende smiley met tranen
gebruik ik vaak. Deze komt eigenlijk
altijd wel van pas als iets grappig is.
Dag of nacht?
Dag, want dan kun je leuke dingen
doen en ‘s nachts slaapt iedereen,
waaronder ik.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze jou voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat anderen mij vooral zien
zoals ik echt ben, dat is denk ik wel
belangrijk.

Denk bijvoorbeeld aan de
boeken aanschaffen, introductieweek, maar ook een kamer.
En dat is denk ik toch wel het
lastigste van allemaal, een
kamer vinden. Iedereen wil
natuurlijk een grote kamer.
Maar ook in de kleinere steden
zijn die kamers lastig te verkrijgen. En stel dat je door Facebook
scrolt en je toch die ene perfecte
kamer vindt, dan kun je een
berichtje gaan sturen. Maar wat
moet er nou allemaal in zo’n
bericht komen te staan? Na lang
nadenken, denk je een mooi
bericht te hebben gestuurd.
En dan is het afwachten, lezen de
bewoners je berichtje? Is het
goed genoeg? Zijn er niet stiekem andere eisen waar je als
huurder aan moet voldoen?
Dat kan natuurlijk ook.
Persoonlijk heb ik tientallen
personen berichten gestuurd
maar bij veel zit er een addertje
onder het gras. Dan willen ze
liever een mannelijke huurder of
dan willen ze dat je minimaal
21 jaar oud bent. Als je even mee
rekent is het toch best gek. Je
begint op de middelbare school
als je ongeveer 12 jaar oud bent.
Als je op kamers gaat, ga je
waarschijnlijk een hbo- of woopleiding doen dus heb je minimaal een havo-diploma nodig.
Havo duurt normaal 5 jaar, dus
dan ben je ongeveer 17 als je
klaar bent. Als je dan een opleiding van 4 jaar doet, dan ben je
21 jaar als je volledig klaar bent.
Dan kun je dus nooit aan die
leeftijdsvoorwaarden voldoen.
Wat ik dus eigenlijk wil zeggen,
is dat een kamer zoeken enorm
lastig is als je niet al volwassen
bent. Voor degene die een kamer
zoeken, veel succes!
Jélena
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Lottum en Broekhuizenvorst

Fusie visverenigingen
De hengelsportverenigingen Willem Barendsz Lottum en Eendracht Broekhuizenvorst zijn gefuseerd onder de
nieuwe naam hsv Willem Een. De nieuwe visclub telt 350 leden.

Op donderdag 11 juli was er een
extra ledenvergadering met beide
clubs, waarbij alle leden aangaven
voor de fusie te zijn. De verenigingen zijn al sinds 2014 in gesprek over
een samenwerking. De fusie is een
noodzaak. Willem Barendsz heeft het
visrecht op het Lottums Schuitwater,
maar vanwege de hoogwaardige
natuurwaarde is een combinatie van
sportvissen en natuurbeheer niet meer
gewenst door de beheerders. Er is
daarom gevraagd om mee te werken
aan een vertrek. Ook hsv Eendracht in
Broekhuizenvorst kwam in de problemen met haar locatie waar gevist
werd. De Gubbelsvijver moet verdwijnen vanwege de hoogwatergeul die
daar gerealiseerd wordt. Inmiddels kan

er al aan de Gubbelsvijver niet meer
gevist worden, maar is er wel nog een
tijdelijk alternatief ontstaan in de nabij
gelegen vijvers aan de Kasteellaan. Er
is een nieuwe locatie gevonden aan
de Haasendonkerweg in Broekhuizen.
Daar is het bijna zover dat er begonnen kan worden met de ontwikkeling
van een nieuw viswater. “Het vergunningentraject heeft erg lang geduurd,
wat soms wel frustrerend was voor de
leden en bestuur van de verenigingen,
maar uiteindelijk zal als straks alles
klaar is dat snel vergeten zijn”, geeft
het bestuur van de nieuwe vereniging
aan. “De tekeningen en het ontwerp
zijn klaar, de vergunningaanvraag
loopt nog, maar iedereen heeft er nu
volledig vertrouwen in dat het snel

gaat gebeuren.”
In het nieuwe bestuur hebben
plaats genomen Henri Gommans
als voorzitter, Rens Slavenburg als
secretaris, Pascal Dagniaux als penningmeester en Ted Rooskens en
Mark Schoeber als overige bestuursleden. Bij de vergadering waren
ook Thijs Belgers als bestuurslid van
Sportvisserij Limburg en Gerard Eijf
bestuurslid van Waterschap Limburg
aanwezig. Daarnaast werd er afscheid
genomen van drie bestuursleden
uit de vorige verenigingen. Peter
Eikelenberg, Gerrit van Lier en Hay
Custers hebben te kennen gegeven
dat ze het nu het juiste moment vinden om hun bestuursfunctie neer te
leggen.

Tennisweek
HTC Horst
Tennisclub HTC uit Horst organiseerde tijdens de eerste week
van de zomervakantie een tennisweek. 35 kinderen gaven zich
op voor de tennisweek. Het merendeel van hen is jeugdlid bij de
club, maar het was ook mogelijk om vriendjes, vriendinnetjes,
broertjes of zusjes mee te nemen. Vijf dagen lang was er voor de
jeugd, variërend van 7 tot en met 16 jaar, een programma dat
afwisselend wél en niet met tennis te maken had. Zo was er een
intern tennistoernooi en werd er een clinic gegeven, maar
waren er ook uitstapjes naar Toverland, Mind Mistery, Jump XL
en zwembad De Berkel gepland. Op woensdagnacht vond
traditioneel de overnachting op het tennispark plaats.
De organisatie kijkt terug op een hele geslaagde week.
Ook volgend jaar vindt de tennisweek bij HTC weer plaats in de
eerste week van de zomervakantie.

De Paradijsracers

Autocrossweekend
in Horst
Autocrossclub De Paradijsracers organiseert op zaterdag 20 en
zondag 21 juli een autocrossweekend in Horst. De wedstrijden vinden
plaats aan het Peeldijkje.
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Op zaterdagmiddag beginnen
de wedstrijden met de balkencup,
de jongste generatie crossers in de
mini-buggy’s en de kwalificaties
voor de avondcross. ’s Avonds vanaf
20.00 uur is de avondcross, waarbij
zo’n 85 crossauto’s één uur lang
rijden terwijl het donker wordt.
Daarna vindt in de feesttent de
prijsuitreiking plaats waarna dj Guido
voor de muziek zorgt. Op zondag
word er weer gestreden om de

kampioenschappen van de A.S.U.Z.,
waarbij zo’n tweehonderd auto’s aan
de start verwacht worden. Ook de
mini-buggy’s rijden deze dag, om te
strijden wie de weekend-winnaar
wordt. Beide dagen is er een
wedstrijdcommentator aanwezig.
Het crossterrein ligt aan het
Peeldijkje in Horst, dat alleen via de
Herenbosweg bereikbaar is die dag.
Kijk voor meer informatie op
www.paradijsracers.nl
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Oud Limburgs Schuttersfeest

Meijel wint OLS
Het OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest) in Sevenum is gewonnen door schutterij Sint Willibrordus uit Meijel.
Zij won zaterdag 13 juli het kavelen van ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray en nam d’n Um mee naar huis.
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Veilingklok voor
kinderen in De Locht
In openluchtmuseum De Locht in Melderslo draait er op zondag
21 juli een veilingklok speciaal voor kinderen. Deze klok draait in het
Aspergepaviljoen, de klok is een geschenk van de veiling ZON.
Tijdens deze activiteit wordt de
kinderen uitgelegd hoe de veilingklok
werkt. Wanneer de wijzer van een
hoge naar een lage prijs loopt, kan
door een druk op een knop de klok
tot stilstand worden gebracht. Wie te
vroeg drukt, betaalt een hoge prijs,
wie te laat drukt heeft niets. De veilingklok in het openluchtmuseum is
in 1908 gebouwd. De klok kwam in
de plaats van een akoestische veiling. Met de degene die het eerst
‘mijn’ riep, werd de koop gesloten.
Tegenwoordig wordt dit dus gedaan

door op een knop te drukken.
Naast de veilingklok voor kinderen, is er ook een expositie te zien
over de ontwikkeling van de tuinbouw in Noord-Limburg vanaf de
Tweede Wereldoorlog.
In de zomervakantie is van
maandag tot en met vrijdag elke dag
een activiteit, speciaal voor kinderen in het museum. De Locht is elke
dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
De bijzondere activiteiten beginnen
om 11.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.museumdelocht.nl

E

M

Op zondag 7 juli ging het OLS
van start met 142 schutterijen,
25 gingen er uiteindelijk door naar
het kavelen op zaterdag 13 juli.
Vanaf de dertiende kavelronde
waren er nog drie schutterijen over:
Sint Sebastianus Herkenbosch,
‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray
en Sint Willibrordus Meijel. Sint
Sebastianus viel af in kavelronde
14 en verzekerde zich van de
derde plaats. Daarna was het in
kavelronde 15 spannend tussen
Venray en Meijel en het duurde tot
het allerlaatste bölke. Het allerlaatste
bölke van Venray werd gemist in
tegenstelling tot de laatste schutter

van Meijel. Er vond ook voor de
eerste keer de officiële wedstrijd
Jeugdwindbuksschieten plaats.
De 22 deelnemende schutterijen
streden om een bronzen beeldje met
de naam Ut Sjotje. Na diverse rondes
mochten Sint Elisabeth Stokkem,
Sint Sebastianus Herkenbosch en
Sint Odda Boshoven-Weert de finale
schieten. Uiteindelijk werd Sint
Sebastianus Herkenbosch winnaar.

Geslaagd
evenement
De organisatie kijkt terug
op een geslaagd evenement.

“Vanaf het begin was er een sfeer
van ‘dit gaan we samen doen!
Sevenum, Horst aan de Maas, gaat
ervoor.’ De doelstelling van Stichting
OLS 219 was een onvergetelijk OLS
te organiseren. Een feest voor alle
deelnemers en bezoekers en dat
is zeer zeker gelukt. Dit hebben
we alleen maar kunnen realiseren
door alle vrijwilligers, sponsoren
en iedereen die een steentje heeft
bijgedragen. We zijn vooral trots
op onze werkgroepleden en onze
1.500 enthousiaste vrijwilligers, die
allemaal achter de schutterij gingen
staan.”

Autobedrijf Thielen
St. Odastraat 32
Melderslo
tel. 077 - 398 17 93
www.autobedrijfthielen.nl

Het adres voor:
• Onderhoud en reparaties van
alle merken personen- en lichte
bedrijfsauto’s/campers
• Occasions
• APK
• Airco onderhoud
Wij hebben 27 juli t/m 11 augustus vakantie

(Foto: Jordy Strijbos)

bestel nu je
seizoenkaart
#samenvvv

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Winnaars kermis America
Tijdens de kermis in America, die plaatsvond van zondag 7 tot en met woensdag 13 juli, organiseerde de dorpsraad diverse activiteiten. Voor de kinderen van de basisschool was er de KermisKleurplatenwedstrijd en de Kermis-Straatkrijtwedstrijd. Dit jaar werden er 47 tekeningen ingeleverd
en 28 krijtkunstwerken gemaakt. Daarnaast was er de kermisloterij, waarbij 28 deelnemers een
prijs wonnen. Op de foto de winnaars van de kleurplaten- en straatkrijtwedstrijd. Kijk voor alle
winnaars op www.inamerica.nl/nieuws

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Agenda t/m 25 juli 2019
do
18
07
vr
19
07
za
20
07

Beach-handbalwedstrijd
Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: Handbalclub Wittenhorst
Locatie: beachvelden Hovoc Horst

zo
21
07

Veilingklok voor kinderen
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Bouwvakfeesten

Autocross Spektakel

Tijd: 19.00 uur
Locatie: uitgaansgelegenheid De Lange Horst

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Auto Cross Club De Paradijsracers
Locatie: Peeldijkje, Melderslo

Zomermarkt

Optreden organist Hayo Boerema

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Ondernemers Collectief Grubbenvorst
Locatie: Grubbenvorst

Tijd:16.00 uur
Locatie: kerk Lottum

Autocross Spektakel

Tour de L1mbourg

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Auto Cross Club De Paradijsracers
Locatie: Peeldijkje, Melderslo

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: L1 en gemeente Horst aan de Maas
Locatie: Wilhelminaplein Horst

wo
24
07
do
25
07

Workshop vlieger bouwen
Horst aan de Maas 800
Tijd: 13.00 uur
Locatie: Molen Eendracht Maakt Macht, Meterik

Zomermarkt
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: Horst

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

800-huis geopend
In het centrum van Horst, in het voormalige pand van opticien Kruytzer, gaat het 800-huis van start. Vanaf
dinsdag 23 juli is het huis vier dagen in de week geopend voor informatie over 800 jaar Horst aan de Maas.

Ben Bizzie helpt
kinderen bewegen
458 kinderen hebben dit jaar hun beweegSTER gehaald.
Samen met Ben Bizzie en de beweegcoaches van Horst aan de
Maas hebben de kleuters en peuters een aantal lessen mogen
springen, stuiten en rollen om zo hun motoriek te ontwikkelen.
“Een goede motoriek zorgt ervoor dat kinderen lekker kunnen
sporten, spelen en meedoen. Daarnaast heeft het ook een positief effect op leerprestaties en zelfvertrouwen van een kind”,
zeggen beweegcoaches Ruud en Chantal. Kijk voor meer informatie op www.sportaandemaas.nl

Van het grote verbindingsproject
Horst aan de Maas 800 staan voor
de rest van het jaar nog een veertigtal evenementen op de rol, van groot
tot klein, die vanuit dit huis worden
gestuurd en gesteund. Verschillende
mensen hebben zich na de presentatie van het huis als vrijwilliger gemeld
en stellen vanaf komende dinsdag het
huis op vaste tijdstippen open voor

het publiek. Men kan er terecht voor
informatie en op vaste tijden is er
een ruimte ingericht als huisbioscoop
met films die meer vertellen over het
project of de omgeving. Inwoners van
Horst-centrum die wonen aan de route
van het project Donker Horst (in oktober) kunnen er voor specifieke informatie terecht die betrekking heeft op
die route. Wie het Jaarbewaarboek

2019 niet heeft ontvangen kan het
daar ophalen. Het 800-huis is open
op iedere dinsdag van 10.00 tot
12.00 uur, woensdag van 13.00 tot
16.00 uur, vrijdag van 15.00 tot
17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot
14.00 uur. Op koopzondagen kan men
er terecht van 11.00 tot 14.00 uur.
Kijk voor meer informatie
www.horstaandemaas800.nl
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Horst aan de Maas 800

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

10.30

Huisarts en apotheek

Griendtsveen
11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Orgelconcert

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
19.15

Lottum
16.00

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

donderdag
		

Rozenkrans

17.30

dinsdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

woensdag Heilige mis
			

19.00

zondag
		

10.00
14.30

Melderslo

Horst

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

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

Huisartsenpost

Sevenum

Tienray
De Schuilplaats

In het kader van Horst aan de Maas 800 vindt er op woensdag 24 juli een workshop vlieger bouwen plaats bij
Molen Eendracht maakt Macht in Meterik.
De organisatie wil met de
workshop een oude traditie
nieuw leven in blazen. Vroeger
lieten jongeren in de regio
zelfgebouwde vliegers op op de
lege stoppelvelden nadat het graan
geoogst was. “Die moesten zo lang
mogelijk in de lucht gehouden
worden en waren gebouwd van

papier, licht hout, aardappellijm en
kluiten gras als staart”, aldus de
organisatie van de workshop.
Die vliegers werden vroeger
veelal gemaakt met hulp van
vaders en opa’s. Jongeren kunnen
daarom woensdag 24 juli leren hoe
ze een vlieger moeten bouwen.
Vaders en opa’s zijn daarbij ook

welkom. Het benodigde materiaal
wordt gratis ter beschikking gesteld
en er zijn ervaren vliegerbouwers
aanwezig om advies te geven.
Het vliegertouw is wel voor eigen
rekening.
De workshop begint om
13.00 uur en vindt plaats bij Molen
Eendracht Maakt Macht in Meterik.

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

2095

FORTALEZA 10 X 20 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

Venlo

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

Venray

Swolgen

kerkdienst
kerkdienst

Medische Workshop vlieger bouwen
zorg
in Meterik

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

€ / PER M2

€ / PER M2

DETEGELTENT.NL

summer
vibes

Tandarts
Spoedgevallendienst
19 t/m 21 juli 2019
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28
22 t/m 25 juli 2019
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73

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

gave zonnebrillen met
50% korting

Priesternoodnummer
America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeroptiek.nl

êêêê

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super

6.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Franchetti
Deze moderne leefkeuken beschikt over
bijzonder veel opbergruimte, zoals een hoekkast met uittrekbare draaiplateau’s en brede
lades. En dat is heel handig! Deze nieuwe
keuken is hier uitgevoerd in kristalwit
mat lak met een granieten werkblad.
Inclusief apparatuur met 5 jaar
garantie.

5.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Breitner

Bijkeuken
op maat

Opvallende maar toch rustige
keuken door de combinatie van
een licht eiken houtstructuur en zwarte

Wij ontwerpen ook bijkeukens voor u

elementen zoals de apparatuur, greeplijst en

op maat. Aan de hand van de oppervlakte

accessoires. De afzuigkap gaat automatisch

van uw bijkeuken en wat u er wilt doen en

aan wanneer de kookplaat gebruikt

in wilt opslaan, gaat u met uw Super-

wordt. Een slimme landelijke keuken

keukens-adviseur aan de slag om uw

die gezien mag worden!

ideale inrichting uit te zoeken.

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

