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Wie meer wilde weten over het leven van de bij kon op zondag 28 juli terecht bij natuur- en informatiecentrum Aan de Drift in America. Daar werd namelijk in samenwerking met Fluitenkruid en Akkies Tuin een bijendag georganiseerd. Tijdens de dag werd onder andere uitleg gegeven over het leven van de bij en wat imkers precies
doen. Voor de kleintjes was er een speciale workshop, waarbij ze samen met kabouter Fluit op pad gingen.

Petitie

Horstenaren in verzet tegen nieuw ‘hundje’
Het bericht dat het huidige Horster ‘hundje’ op het Lambertusplein vervangen gaat worden, heeft heel wat
losgemaakt. Door twee inwoners van het dorp is een petitie gestart, Hundje mot blieve, die bij het schrijven van
dit artikel inmiddels ruim 500 handtekeningen heeft opgehaald.
In april werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een nieuw
hondje. Het nieuwe beeld maakt
onderdeel uit van een project om het
‘hundje’ nieuw leven in te blazen en is
een initiatief van de werkgroep
Ut neeje Hôrster hundje. Sinds 2014
staat het standbeeld van het Horster
‘hundje’ op het Lambertusplein in
Horst. Het beeld en de sokkel zijn
volgens de werkgroep beschadigd.
Daarnaast past het zittende hondje dat
plast niet bij het versje waar het op is

gebaseerd, vindt zij. De wedstrijd
leverde uiteindelijk tien ontwerpen op,
waar door een publieksjury een
selectie van drie werd gekozen.
Inwoners van Horst aan de Maas
kunnen nu stemmen op hun favoriete
ontwerp.
Een groepje inwoners van Horst
is het echter niet eens met het plan
voor een nieuw beeld. Zij startte een
internetpetitie die inmiddels door zo’n
vijfhonderd mensen is ondertekend.
De ontstane commotie is de werk-

groep wat koud op het dak gevallen,
zegt voorzitter Jan Duijf. “We snappen dat mensen gehecht zijn aan het
huidige beeldje. Aan de andere kant:
smaken verschillen. Over elk kunstwerk is discussie.”
Anita Wagenaar is één van de
initiatiefnemers van de petitie.
Volgens haar is het maar een select
groepje dat van het oude beeld af wil.
“Volgens hen is het huidige ‘hundje’
niet kunstig genoeg. Dat het beschadigd zou zijn, is een slap excuus.

Ook is er nooit onderzocht of het
wel nodig is. Onder de inwoners van
Horst is niet onderzocht of er draagvlak is om het beeldje te vervangen.”
Volgens Wagenaar valt het wel mee
met de beschadigingen. “Ik kan me
niet voorstellen dat dit niet te repareren is. Mocht het wel zo zijn dan zou ik
voorstellen om het beeldje per opbod
te verkopen en het geld te doneren
aan een goed doel. Uiteraard wil ik
alle opties bespreken met de mensen
die de petitie getekend hebben en
kijken of er nog andere mogelijkheden
zijn.” Duijf: “De sokkel van het huidige beeld is inderdaad beschadigd en
ook het hondje zelf is wat aangetast.

Ons belangrijkste argument is echter
dat wij denken dat er een passender
en sprekender beeldje moet komen.”
Bij de plaatsing van het beeld was
er ook kritiek. Sommige mensen vonden het vreemd dat het een zittend,
plassend hondje was. Onzin, vindt
Wagenaar. “Allereerst heb ik altijd een
hondje gehad, een vrouwtjeshond
en die tilt ook niet haar poot op als
ze plast. Mijn eerste indruk van dat
hondje was niet: ‘Wat plast ze raar’.
Ik heb er eerlijk nooit over nagedacht.
Daarnaast is Horst een gemeente waar
diversiteit omarmd wordt.
Lees verder op pagina 05
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Afscheid Birgit op de Laak

‘Er blijft een band met Horst aan de Maas’
Ze is net terug van vakantie, twee weken heeft ze samen ‘met man en
hond’ in een camper rondgetrokken door Denemarken, en voorafgaand
aan het interview volop bezig met het opruimen van haar kasten.
Op 19 augustus wordt ze geïnstalleerd als burgemeester van Nederweert,
tot die tijd is Birgit op de Laak nog in functie als wethouder van gemeente
Horst aan de Maas. Tijd dus om aan de hand van een aantal keuzemogelijkheden terug te kijken.
Horster dialect of het Nederweerts?
“Oh, dat is een gewetensvraag”,
lacht ze. “Voorop gesteld zeg ik dat ik
dialecten een verrijking vind in
Limburg. Ik ben geboren en getogen in
Horst, maar mijn moeder kwam van
Venlo. Thuis spraken we dus Horsters
en Venloos door elkaar. Als we nu een
familiebijeenkomst hebben, schakelt
het voortdurend. Wat ik heb gemerkt is
dat je door middel van dialect dichter
bij de mensen staat. Je kunt dan beter
verbinding maken. In Nederweert zelf
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praten er ook best veel mensen
Nederlands, maar in de dorpen wordt
meer dialect gesproken. De mensen in
Nederweert verstaan me ook prima als
ik Horster dialect praat. Of ik ze ook
kan verstaan is nog maar de vraag,
haha. Maar ik spreek graag dialect, het
is een onderdeel van onze cultuur.”
Wethouder of burgemeester?
“Dit zijn twee zo verschillende dingen. Ik ben blij met de route die mij
is aangereikt: ik was eerst werkzaam
in het welzijnswerk en daarna kwam
de combinatie met het raadslidmaatschap, de stap naar wethouder en nu
burgemeester. Ik zou niet graag de
jongste burgemeester van Nederland
willen zijn en weten dat ik de rest van
mijn werkzame leven burgemeester
ben. Voor mij was nu het moment om
die stap te maken. Dit is mijn derde
periode als wethouder en ik wilde
niet vanuit deze functie mijn pensioen ingaan. Ik gun een ander ook om
dit mee te maken. Toen ik wethouder
werd vond ik het een openbaring om
er achter te komen wat het werk in het
gemeentehuis inhoudt. Wat dat betreft
zijn er straks geen verrassingen.
Waar ik wel benieuwd naar ben is de
rol van burgemeester. Er is maar één
burgemeester in een gemeente.”
Kort of lang haar?
Stellig: “Lang.” Ze vertelt dat ze
bijna haar hele volwassen leven kort
haar heeft gehad. “Maar ik vind lang
haar me een vriendelijkere uitstraling geven. Ik voel me er content bij.
Ik denk niet dat er als vrouwelijke burgemeester meer op je uiterlijk wordt
gelet. Kijk, een man kan het hele jaar
door in eenzelfde blauwe pak rondlo-

pen, voor vrouwen ligt dat toch anders.
Ik vind het zelf belangrijk dat ik er
verzorgd uitzie. Dat is ook wat mensen
van de functie verwachten.”
Politicus van het jaar of moeder van
het jaar?
“Moeder natuurlijk. Ik heb twee
dochters, van 26 en 23 jaar, die beiden
al uit huis zijn. Ze vinden dit spannend en leuk, ze gunnen me dit van
harte. Mijn gezin is belangrijk voor me.
Mijn man Herman wist als enige dat ik
solliciteerde op de functie van burgemeester. Hij steunde me ook in deze
ambitie. Hij werk het ene deel van de
week in Blerick en Grubbenvorst en
het andere deel in Roggel. Hij zou me
door het hele land zijn gevolgd, maar
het is wel erg fijn dat hij nu gewoon
zijn baan kan houden. De tijden zijn
ook veranderd, het is niet meer vanzelfsprekend dat de partner van de
burgemeester overal bij is. Zoals
Ryan Palmen tijdens zijn installatie zei:
‘je mag rekenen op mij, maar niet op
mijn vrouw. Als zij er voor mij is, kan

ik mijn rol als burgemeester invullen’. Zo zie ik het ook. Het burgemeesterschap is mijn rol. En op sommige
momenten, zoals een nieuwjaarsbijeenkomst, zullen we er zeker met z’n
tweeën zijn.”
Lintjes doorknippen of gevoelige
problemen oplossen?
“Als burgemeester heb je met
beide te maken. Een lintje doorknippen
klinkt heel luchtig, je bent dan echter wel vaak bij belangrijke momenten voor mensen. Ingewikkelde issues
oplossen doe je ook samen met mensen. Een overheid kan bijzonder weinig alleen. Als burgemeester heb je
verschillende rollen. Ten eerste ben je
voorzitter van de raadsvergadering,
waarbij het mijn taak is op ervoor te
zorgen dat iedereen tot zijn recht komt.
Ik vind het daarbij van belang dat dan
niet voortdurend de nadruk wordt
gelegd op de procedures. De inhoud
van de discussie gaat voor, met hier
en daar ruimte voor een kwinkslag.
Dan heb je als tweede een bijzondere

rol binnen het College van B&W. In dit
geval is het een team met drie mannelijke wethouders. Ook dan zorg je
ervoor dat iedereen zijn zegje kan
doen. Als derde ben je betrokken bij de
samenleving en zorg je ervoor dat mensen de burgemeester zien en horen.”
Birgit of burgemeester Op de Laak?
“Ik hoop een combinatie van
beide, zoals we dat in Horst aan de
Maas ook met Kees van Rooij hadden.
Een burgemeester ben je altijd. Maar ik
werd als wethouder ook in de supermarkt aangesproken. Ik word nu al
ontzettend hartelijk tegemoet getreden door de mensen in Nederweert.
Het weekend na mijn installatie is het
kermis en als kennismakingactiviteit
ga ik dan meedraaien in de oliebollenkraam. Ook ga ik een keer rondrijden met een tuk-tuk en met inwoners
praten. Er blijft een band met Horst
aan de Maas. We hebben hier familie
en vrienden en het is maar 35 minuten
rijden. En vergis je niet: Nederweert is
heel leuk!”

Duivenmelkers boos om plaatsen
nestkasten slechtvalken
Leden van Postduivenvereniging De Snelvliegers in Sevenum maken zich grote zorgen om het voornemen van het federatiebestuur Horst-Sevenum
om nestkasten voor slechtvalken op de kerktoren in Horst te plaatsen. De slechtvalk heeft namelijk onder andere de duif op zijn menu staan.
“De duiven die zich ophouden
in en rond de kerktoren zijn voor
het grootste deel wilde exemplaren of verdwaalde fokduiven”, zegt
Henk Versleijen van het federatie
bestuur Horst-Sevenum desgevraagd.
“Deze duiven overnachten vaak in de
toren en laten bergen uitwerpselen
achter. Het kost telkens veel energie om die rommel op te ruimen.”
Het is de bedoeling dat dit jaar nog
wordt gestart met het opknappen
van de klokkenstoel in de toren van
de Lambertuskerk. “Mede door de
uitwerpselen van de grote hoeveelheid duiven is de constructie aangetast. Onderhoud is inmiddels een

dringende noodzaak in verband met de
veiligheid. Als de klokkenstoel is opgeknapt zullen de openingen in de toren
worden voorzien van gaas waardoor er
geen vogels meer bij de klokkenstoel
kunnen komen. Rondom de kerktoren
van de kerk in Horst worden regelmatig twee slechtvalken gesignaleerd
en daarom is het interessant om een
nestkast op te hangen. De planning is
om na de opknapbeurt een nestkast op
te hangen voor de slechtvalken. Tot die
tijd zal de huidige situatie gehandhaafd
blijven.” Volgens Versleijen maakt de
slechtvalk inderdaad jacht op duiven.
“Meestal gaat het om de zwakkere
of zieke exemplaren die het slachtof-

fer worden. Er vindt dus een natuurlijke selectie plaats.” Bestuurslid Hay
Kleuskens van De Snelvliegers is op zijn
zachtst gezegd niet blij met de plannen van het kerkbestuur. “Dit is echt
slecht nieuws voor de duivenliefhebbers”, zegt hij. “40 tot 45 procent van
het menu van de slechtvalk bestaat uit
de duif. En het zijn echt niet alleen de
zieke en zwakke duiven die hij te pakken neemt. Zo’n slechtvalk stort zich
van grote hoogte op een groep duiven,
die maken geen enkele kans. Wij duivenhouders zitten echt in zak en as.
Het is onvermijdelijk dat er wel eens
een duif sneuvelt, maar dit is echt een
probleem. Duiven worden namelijk

bang en durven hun hok niet meer
uit. Onze hobby wordt ons zo onmogelijk gemaakt. ”
Volgens Kleuskens zijn niet alleen
de duiven ‘slachtoffer’. Ook merels,
spreeuwen en zwaluwen worden gezien als een lekker maaltje.
“Het vreemde is dat het de laatste
jaren erg goed gaat met de slechtvalk in Nederland. We begrijpen dus
ook niet waarom er dan nestkasten
geplaatst moeten worden. Ook vinden we het onbegrijpelijk dat er niet
eerst overleg is geweest met de postduivenvereniging.” Hij geeft aan dat
de vereniging binnenkort in gesprek
wil met het federatiebestuur.

nieuws 03

01
08

Huisdieren en hitte

Auto over de kop
op A73

‘Gebruik je
boerenverstand’

Bij een aanrijding op de A73 bij Horst is zondag 28 juli een auto
over de kop geslagen. Bij het ongeval raakten twee personen gewond.

Niet alleen mensen zuchten onder de tropische temperaturen die we de afgelopen dagen hadden in Horst
aan de Maas. Ook dieren hebben last van de hitte. Hoe kun je Bello de hond en Minoes de kat helpen koel te
blijven? Door gewoon je gezond verstand te gebruiken, zegt Jacques Jenniskens, dierenarts van
Dierenartspraktijk (DAP) Horst.

Het ongeluk, waar drie auto’s bij
betrokken waren, vond rond 16.45
uur plaats. Een woordvoerder van de
politie geeft aan dat er twee personen gewond zijn geraakt: een
74-jarige bestuurster uit

BARBECUE
COMPLEET

Grubbenvorst en een 36-jarige
bestuurder uit Wijchen. De politie
heeft een onderzoek ingesteld naar
de toedracht van de aanrijding en
roept getuigen op om zich te melden. Dit kan via 0900 88 44.

11

v.a.

95 p.p.

Crist Coppens
BUDGETBARBECUE!
Wie op internet zoekt, komt
allerlei tips tegen waarmee je het je
huisdier zo makkelijk mogelijk kunt
maken op dagen dat de thermometer
35 graden of meer aanwijst. Ook DAP
Horst heeft er enkele op een rijtje
gezet. Zo is het belangrijk om niet op
het heetst van de dag met de hond te
gaan wandelen. Vermijd zoveel
mogelijk lichamelijke inspanning. Geef
hem voldoende water en zorg ervoor
dat hij op een koele plek kan liggen.
“Het beste voor je huisdier is om rustig
te blijven”, zegt dierenarts Jacques
Jenniskens. “Honden en katten kunnen
de warmte over het algemeen zelf
goed ‘handelen’. Het beste advies dat
ik kan geven is je boerenverstand te
gebruiken. Kijk naar je huisdier, hij

geeft zelf aan wat hij nodig heeft. Een
hond kruipt bij warm weer bijvoorbeeld graag in de grond. Geef hem
dan de kans om een kuil te graven. En
laat echt nooit een hond in een auto in
de zon zitten.”
Krijgt een huisdier het te warm,
dan bestaat er kans op hyperthermie
of te wel overhitting. Is dat het geval
dan is het zaak om snel te handelen.
Jenniskens: “Twijfel je of je huisdier
het te warm heeft, probeer dan met
een thermometer de temperatuur te
meten. Is er sprake van hyperthermie,
dan is het belangrijk om te gaan koelen. Hou in de tussentijd de temperatuur in de gaten.” Koelen kan onder
andere door de hond nat te maken,
voor een ventilator te zetten of door

met een stuk karton te wapperen. Is
er echt geen andere mogelijkheid, dan
mag je een hond in koud water zetten,
zegt de dierenarts. “Maar dat is alleen
in geval van nood.”
Ondanks de tropische hitte van
vorige week, waren er in de praktijk in
Horst weinig gevallen van oververhitting. “We hebben een stel gehad, dat
op de terugreis was naar Duitsland, en
niet in de gaten had dat de hond op de
achterbank van de auto het te warm
kreeg. Het beest had een temperatuur van 42 graden. Gelukkig waren
we er op tijd bij. Hij is een nachtje
hier gebleven en liep de volgende dag
weer vrolijk rond.”
Kijk voor meer tips en informatie
op www.daphorst.nl

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas
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Kermis in Melderslo
In Melderslo staat het laatste weekend van juli traditioneel in het teken van de kermis. Voor de
jongste jeugd was er onder andere de draaimolen, terwijl de wat oudere zich kon uitleven in de
botsauto’s. In de feesttent traden daarnaast diverse bands op.
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Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd

Ger van Rensch uit Horst
Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat Horst aan de Maas bevrijd
werd van de bezetting van de Duitsers. Veel inwoners van de
gemeente hebben de oorlogsjaren en de bevrijding heel bewust
meegemaakt. In de serie ‘Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd’ doen zij
hun verhaal. In deze aflevering: Ger van Rensch (86) uit Horst.
Ger groeide op aan de
Venloseweg in Horst, samen met
één broer en drie zussen. Zijn
ouders hadden een café aan huis,
dat na het uitbreken van de oorlog
werd gesloten. Als jongen van een
jaar of 10 vond Ger de oorlog
voornamelijk spannend, vertelt hij.
“We hadden een grote tuin en wat
verderop in de straat nog een stuk
land. Dus honger hebben we nooit
geleden.” Hij was regelmatig bij
de Reulsberg te vinden, waar hij
voetbalde met jongens uit de
buurt. “Van proppen papier met
daarom heen een stuk touw
gedraaid, maakten we dan een
voetbal.”
Tijdens de mobilisatie, die
in augustus 1939 plaatsvond,
werd ook Gers vader opgeroepen
voor dienst in het Nederlandse
leger. Hij werd gestationeerd in
Vortum-Mullem. Tijdens een van
zijn verloven brak de oorlog uit,
waardoor Gers vader thuis was
en geen krijgsgevangene werd.
Al snel kreeg ook de familie Van
Rensch Duitse soldaten ingekwartierd. “Die waren of op weg naar
het front of gewond en op weg
naar huis. Dus die bleven vaak
maar een paar dagen”, zegt Ger.

“Daar zaten ook goede Duitsers bij.
Sommige gaven ons wel eens wat
te eten. Het waren vaak ook maar
gewoon huisvaders.”
De dorpsgenoten die zich hadden
aangesloten bij de NSB, daar moest
je banger voor zijn. “Ik herinner me
dat op een keer een NSB-er door onze
straat liep en tegen de buurman zei:
‘we komen straks terug voor jou’.
Mijn vader stond buiten en riep: ‘als je
dat durft, dan heb ik hier een riek achter de deur klaarstaan.’ Even daarna
kwam die NSB-er terug. Hij liep voorbij het huis van de buren, passeerde
ons huis en stopte toen. Hij floot, er
kwamen nog een paar anderen bij en
toen sprong hij over het hekje bij ons
huis. Hij sloeg mijn vader vervolgens
met een mes in zijn nek. Gelukkig
had vader maar een paar snijwondjes. Nee, voor die man had dat verder
geen gevolgen. Er durfde toch niemand wat van te zeggen.”
Nadat de razzia’s uitbraken tegen
het einde van de oorlog, moest
ook vader Van Rensch onderduiken.
“Ik speelde regelmatig in ‘het Brook’
en kon vandaar uit zien wanneer de
Duitsers aankwamen. Dan rende ik
snel naar huis om vader te waarschuwen. We hadden een beugelbaan
die niet meer werd gebruikt, waar

hij een ruimte had gemaakt waar hij
zich kon verstoppen. En in ‘de beste
kamer’ was een luik uitgezaagd in de
vloer waar hij in kon kruipen. Tapijt
eroverheen en niemand die het zag.”
Tijdens een van die razzia’s werd een
buurman, die toevallig in het dorp
was toen de Duitsers de mannen bij
elkaar dreven op het Lambertusplein,
meegenomen. Ze passeerden de
Venloseweg. “Die buurman zei toen
dat hij heel erg naar de wc moest en
of hij bij een huis naar binnen mocht.
De Duisters wisten niet dat hij daar

woonde. Hij is toen vervolgens door
het wc-raampje ontsnapt.”
Ook Ger zelf maakte een keer
een paar benauwde momenten mee
“Ik moest melk halen bij een boer
in ‘het Brook’. De Duitsers lagen in
droogstaande sloten langs de kant
van de Venloseweg. Terwijl ik voorbij
liep met mijn kannetje melk, moest
ik bij hen komen. Wat ik bij me had,
wilden ze weten. Ik moest de melk
afgeven en kwam met een lege kan
weer thuis.” Na het eerste bombardement op Horst, op 12 oktober, ging

Ger samen met enkele andere jongens naar de plek van de toenmalige meisjesschool. “We wilden daar
scherven verzamelen. Maar toen de
tweede beschieting kwam, moesten
we maken dat we thuiskwamen.”
Eind november werd Horst
bevrijd. Ook Ger ging kijken hoe de
bevrijders via de Stationsstraat het
dorp binnentrokken. “De soldaten
hadden ‘chocolate’ en ‘cigarettes’
bij zich. Of ik ook wel eens wat heb
gekregen? Nee, dat was voornamelijk voor de meisjes”, lacht hij.

Vier generaties

Vier generaties

Lena is het eerste achterkleinkind van Trees Hagens- van Enckevort uit Horst.
Zij is ook het eerste kleinkind van Angelique Janssen-Hagens uit Sevenum.
Trotse ouders zijn Ylva Janssen en Robin de Vries uit Delfzijl.

Gini Boom-Holla (85) uit Broekhuizenvorst verwelkomde op 7 juni haar
achterkleindochter Liv Potze. Liv is de dochter van Danielle Potze-Botden (29) uit
Broekhuizenvorst. Oma Marian Botden-Boom (57) woont in Tienray.
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Rechtszaken werkgroep Behoud de Peel

Geen uitbreiding stallen door stikstofuitspraak
De uitspraak van het Europese Hof van Justitie over stikstofuitstoot heeft ook gevolgen voor geplande uitbreidingen van stallen in Horst aan de Maas. Projecten moeten dezelfde hoeveelheid of minder stikstof uitstoten
na een uitbreiding of aanpassing. Boeren kunnen door de uitspraak in de zaak, die door stichting Werkgroep
Behoud de Peel werd aangespannen, hun stallen niet uitbreiden.
Werkgroep Behoud de Peel is naar
eigen zeggen verantwoordelijk voor
de landelijke ophef die ontstond.
De groep voor de bescherming van
natuurgebied de Peel spande tientallen zaken aan tegen staluitbreidingen
in de gemeentes waar de Peel in ligt.
Behoud de Peel vocht tegen een
programma dat de landelijke overheid
in 2015 instelde. “Dat heette
Programma Aanpak Stikstof (PAS),
maar er zat helemaal geen aanpak in”,
vertelt Wim van Opbergen, voorzitter
van Werkgroep Behoud de Peel.
“Terwijl stallen wel gewoon mochten
uitbreiden en meer stikstof mochten
gaan produceren. Daarom waren wij er
ook fel tegen.”

Tachtig zaken
De Raad van State wist ook niet
precies wat te doen met de zaken die
de Werkgroep aanspande en vroeg het
Europese Hof van Justitie om naar het
programma te kijken. “Het Hof was
zeer kritisch”, vertelt Van Opbergen.
“Het programma mocht volgens het
Hof op deze manier niet meer gebruikt
worden.” Dat had verstrekkende
gevolgen. In het hele land zijn
vergunningen voor projecten als
uitbreidingen van stallen, de aanleg

van wegen of het kappen van bomen
ingetrokken. “Projecten moeten nu na
de voltooiing dezelfde hoeveelheid of
minder stikstof uitstoten. Een nieuwe
weg zorgt altijd voor meer stikstof, dus
dat soort zaken zijn nu opgeschort.”
Werkgroep Behoud de Peel
spande in totaal zo’n tachtig zaken
aan tegen uitbreidingen van stallen
in de buurt van de Peel. Een aantal
vergunningen voor die uitbreidingen
is ongeldig verklaard. “Ik weet zo
uit het hoofd niet precies hoeveel er
waar zijn aangespannen, maar de
komende tijd zullen er in Horst aan de
Maas, Venray, Peel en Maas, Leudal
en Nederweert, plus in ons Brabantse
werkgebied nog meer volgen.”
De Werkgroep begon de zaken, omdat
meer stallen meer stikstofuitstoot
betekende. “Die stikstof wordt in de
lucht uitgestoten en komt dan terecht
in de Peel”, vertelt Van Opbergen.
“Zeldzame planten worden door die
hoge stikstofwaarde overwoekerd
door gras en onkruid. Als we
niks doen, verdwijnen straks alle
zeldzame planten uit de Peel en
andere natuurgebieden. Nu al is het
stikstofoverschot enorm. Dat mag echt
niet nog meer worden. Sterker nog:
om aan de Europese verplichting te

voldoen, zal de uitstoot drastisch
omlaag moeten.”

Minder dieren
Het uitbreiden van stallen is
nog wel degelijk mogelijk, vertelt
Van Opbergen. “Maar dan moeten
boeren er voor zorgen dat ze niet
meer stikstof gaan uitstoten dan ze nu
doen.” Het heeft volgens de voorzitter
geen zin om boos te zijn op de
Werkgroep. “De regering heeft sinds
de jaren 80 iedere keer geweigerd om
naar de uitstoot van stikstof te kijken.
Iedere keer mocht er maar uitgebreid
worden door boeren. Dan krijg je een
keer de deksel op de neus. We konden
niet zo door blijven gaan met het
ongebreideld uitbreiden van de
veestapel en de steeds maar stijgende
stikstofuitstoot.”
Wat er nu gaat gebeuren, is nog
de vraag. De overheid heeft een
commissie ingesteld die gaat kijken
naar wat er nu moet gebeuren. Of het
PAS aangepakt moet worden of dat
er iets anders opgezet moet worden
bijvoorbeeld. “Het lijkt er op dat de
overheid weer bezig is om te proberen
om onder de Europese afspraken
uit te komen”, denkt Van Opbergen.
“Wij hopen dat de regering nu eens

gaat inzien dat er verandering nodig
is. Het enige dat helpt, is minder
dieren. Daar ligt de oplossing.”
Wat de gevolgen voor Horst
aan de Maas zijn, is afwachten
zegt een woordvoerder van de
gemeente: “De provincies verlenen
op dit moment even allemaal geen
vergunningen, pas tot het systeem
Aerius calculator is aangepast. Dat
wordt gebruikt om berekeningen
te maken. Dus op dit moment
liggen ook bij ons aanvragen stil.

Reeds verleende vergunningen die
onherroepelijk zijn, die blijven in
stand. Voor het overige hebben wij
een (beperkt) aantal vergunningen
lopen die niet verleend kunnen
worden, of tenminste, niet meer op
basis van het PAS en die nu dus een
eigen ecologische onderbouwing
zullen moeten krijgen. Uiteindelijk is
de kans groot dat ook bij ons diverse
boeren niet meer kunnen uitbreiden,
als ze niet over de benodigde rechten
daartoe kunnen beschikken.”

Nieuwe directeur
Equestrian Centre
De Peelbergen
Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg krijgt met ingang
van 1 oktober een nieuwe directeur. Ken Ruysen volgt Frank Laenen op,
die per 1 november zijn functie neerlegt
Het bestuur van het Equestrian
Centre de Peelbergen zocht een
ervaren directeur uit de hippische
branche om de groeistrategie verder vorm te geven. Zij denkt die
persoon in Ruysen gevonden te
hebben. Ruysen (30) begon zijn
carrière bij Zangersheide en was

de laatste jaren verantwoordelijk
voor de events bij Sentower Park in
Opglabbeek.
De Belg is daarnaast sportdirecteur van diverse CSI5*-wedstrijden,
zoals Knokke Hippique, de Stephex
Masters en de Longines Masters in
Parijs.
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Horstenaren in verzet
tegen nieuw ‘hundje’

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

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

Dit hondje voldoet misschien niet
aan de norm van staand plassen en
toch houden we met bijna alle inwoners van hem.” Volgens Duijf bestaat
er een aantal misverstanden rondom
het nieuwe beeld. “Er wordt gedacht
dat we gemeenschapsgeld over de

balk gooien. We hebben echter fondsen aangeschreven en sponsoren
gezocht om dit te financieren. Het centrummanagement en gemeente Horst
aan de Maas faciliteren ons alleen.
Daarnaast is dit een project waar we
al 1,5 jaar mee bezig zijn en waar we

het publiek nadrukkelijk bij betrokken hebben. Het is nog steeds onze
bedoeling dat er een nieuw beeld
wordt geplaatst.” De werkgroep wil
met de initiatiefnemers van de petitie
in gesprek. “We hopen zo de lucht te
kunnen klaren.”
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo
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Ut is good zoe...
Hoije wah...
Op maandag 29 juli 2019
overleed in de leeftijd van 89 jaar
Na een intens en liefdevol leven dat in het teken stond
van mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, neem ik, Ben,
vredig afscheid van alles en iedereen die mij dierbaar waren.
‘en toen was de vogel opeens gevlogen’

hoije wah

Ben Alaerds
* Melderslo 18-04-1943

† Melderslo 29-07-2019
echtgenoot van

Renske van der Wal
Melderslo Renske Alaerds-van der Wal
Melderslo Liesbeth en Theo
Bas en Kim
Tom en Ankie
Martijn
Horst Willem Jan en Sandra
Kim
Tessa
Correspondentieadres:
Daniëlweg 1, 5962 AR Melderslo

Frits Sauvageot
echtgenoot van

Tiny Sauvageot - Janssen †
Uit aller naam
Familie Sauvageot
Familie Janssen
Correspondentieadres:
Westerholtstraat 18, 5961 BJ Horst
De uitvaartdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op zaterdag 3 augustus om 10.00 uur
in de parochiekerk St. Gertrudis te Lottum.
Aansluitend zullen enkele familieleden Frits naar het
crematorium begeleiden.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op vrijdag van 19.00 - 19.45 uur in afscheidscentrum
Baersdonck, Kloosterstraat 76 te Grubbenvorst.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
en vrijwilligers van zorgcentrum Sevenheym
voor de liefdevolle verzorging.

U kunt persoonlijk afscheid nemen op vrijdag 2 augustus
tussen 17.30 en 18.15 uur in het uitvaartcentrum van Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 in Horst.
We nemen afscheid van Ben op 3 augustus om 11.00 uur
in MFC de Zwingel, Beemdweg 4 te Melderslo.
Voorafgaand is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Aansluitend zal Ben naar zijn laatste rustplaats worden begeleid.
I.p.v. bloemen graag een donatie voor KWF Kankerbestrijding, hiervoor
staan collectebussen klaar bij het condoleanceregister in het MFC.

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.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Een hand…..een woord……een kaart…..een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Wij danken iedereen voor de warme belangstelling
bij het afscheid van mijn lieve man, onze pap en trotse opa

Jan Geurts
De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid geeft ons de kracht om verder te gaan.
Hartelijk dank hiervoor.
Elly Geurts - Houtzager
Jos en Joselien
Pieter, Marin, Luuk


Geboren

Nienke
22 juli 2019
Dochter van
Nick Arts en Nicole Vullings
Stoktstraat 54
5961 TN Horst



Welkom lief broertje!

Geboren op 23 juli 2019

Jules
Zoon en broertje van
Jean-Marie Starmans
en Eefke Bongers
Seb
Veldlaan 25
5963 HG Hegelsom

Geboren

Lisa

25 juli 2019
Dochter van Steffan Tegels
& Nicky Vergeldt
Zusje van Robin
Nieuwstraat 148,
5961 HG Horst
Gezocht: hulp voor te poetsen in
America voor 2-3 uur per week. Dag/
tijd in overleg. Bel 06 25 32 81 82.
Voor verse rabarber, snijbonen,
komkommers, snoep- en
soeptomaten, frambozen, blauwe
bessen, perziken, pruimen enz.
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom. Tel. 077 398 35 52.

Wegens omstandigheden gratis af te
halen: mooie zwart/witte poes,
1.5 jaar oud. 06 42 48 56 28 America.
Last van je voeten, onrustige benen?
Voetreflexpraktijk Sandra Poels,
www.sandrapoels.nl, 06 15 49 09 26.
Te koop zgan fietsendrager,
ook geschikt voor elektrische.
Tel. 06 10 29 82 77.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

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

Vier generaties
Luuk Derks en Cindy Hendriks uit Venray zijn op 17 juni de trotse ouders geworden van Levi Derks.
Opa is Theo Derks (59) uit Veulen en overgrootvader is Ben Derks (92) uit America. Hiermee zijn vier
generaties in de mannelijke lijn compleet.
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GEPLUKT Ad Vingerhoets

Ad Vingerhoets (74) is een geboren Brabander, maar erg gebonden aan zijn woonplaats was hij nooit. Inmiddels woont hij echter al sinds jaar en
dag in Hegelsom, wat voor hem een thuisbasis is geworden. Toch houdt hij er ook nog steeds van om andere plekken te ontdekken. Hij reist graag en is
veel bezig met de natuur. Deze week wordt hij geplukt.
Ad werd geboren in Diessen en
groeide op in Goirle. Op jonge leeftijd was hij echter al veel weg van
huis. “Na de basisschool ging ik naar
een internaat. Dat was ook een soort
thuis: op zo’n internaat vormt zich
een heel hechte gemeenschap”, vertelt hij. “Mijn tijd daar heeft op een
zekere manier ook wel het een en
ander bepaald in mijn leven. Bepaalde
interesses zijn daar ontstaan. Zo had
ik altijd al iets met de missie, met
vreemde volken en met het helpen

van mensen die het minder hebben.”
Hoewel zijn perspectief wel wat veranderd is, is de interesse voor andere
culturen altijd gebleven. De laatste
jaren heeft hij samen met zijn vrouw
Netty veel gereisd. Afgelopen voorjaar
reisde het stel nog af naar Ethiopië.
“Daar wordt nog heel veel volgens de
christelijke tradities geleefd, tradities die we hier veelal vergeten zijn.
Dat vind ik heel boeiend en bijzonder.
Het respect voor moeder aarde leeft
heel erg bij alle traditionele volken.

PUZZEL

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.

4

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Dat is iets waar ik in mijn dagelijks
leven hier ook meer aandacht voor
probeer te vragen.”
Sowieso is Ad veel bezig met de
natuur, iets waar hij ook al vroeg mee
in aanraking kwam. Hij volgde een
opleiding aan de Tuinbouwschool in
Nijmegen en later deed hij nog de studie Landschapsbouw en Natuurbeheer.
“Toen ik vervroegd uit dienst kwam,
moest ik halsoverkop een baan gaan
zoeken”, legt hij uit. “Ik ben toen
terechtgekomen bij een landschapsarchitect in Nuth. Daar heb ik een paar
jaar gewerkt en alle facetten van tuin
en ontwerp meegekregen.” Tijdens
zijn opleiding in Nijmegen had Ad
echter ook de Merselose Netty leren
kennen, het zusje van een voormalige
kostganger. Toen ze trouwden, gingen
ze in Tilburg wonen, waar Ad toen een
baan had. “Maar ik ben niet zo van de
stad en ik wilde ook wel eens de kant
van Netty op.” Hij solliciteerde op een
baan in Venlo, in de plantsoendienst
en het stel verhuisde naar Hegelsom.
Dat werd na de komst van twee dochters en een zoon de thuisbasis: “Ik ben
altijd blij geweest dat de kinderen
hier zijn opgegroeid, met veel ruimte
om zich heen.” Hoewel de kinderen
en inmiddels ook zeven kleinkinderen
niet meer in Hegelsom wonen, ziet
Ad zichzelf voorlopig dan ook nog niet
vertrekken uit Hegelsom. “Daarvoor
heb ik hier te veel opgebouwd.”
Vanaf hun komst in Hegelsom
zijn Ad en Netty namelijk betrokken
geweest in het dorp. “Toen we hier
nog maar net woonden, kwam de achterbuurman vragen of we mee wilden
doen aan de Boerenbruiloft, om wat
mensen te leren kennen. Netty ging
verder bij het koor en ik bij de tafeltennisvereniging.” Zo droegen ze hun

steentje bij aan de gemeenschap, iets
wat Ad cruciaal vindt: “Je wilt onderdeel van de gemeenschap zijn en die
gelegenheid hebben de mensen in
Hegelsom ons gegeven. Ze kwamen
ons vragen om aan te sluiten en die
toegestoken hand hebben we dankbaar aangepakt.” Ad nam bij de tafeltennisvereniging een bestuurstaak
op zich en toen de club het uiteindelijk niet overleefde, ging hij in het
kerkbestuur. Daar heeft hij dertien
jaar in gezeten en de renovatie van
het kerkgebouw mee vormgegeven.

Ook was hij dertien jaar voorzitter
van de jeugdcarnaval. Alle betrokkenheid loonde zich in 1989, toen Ad prins
werd van D’n Tuutekop. “Dat zie ik als
een waardering voor alles wat Netty
en ik gedaan hebben voor het dorp.”
Inmiddels is Ad, na een bestuursfunctie, nog actief bij Stichting
Landschap Horst aan de Maas. “Dat is
iets wat ik heel belangrijk vind, dat
de natuurwaarden goed in de gaten
worden gehouden.” Zo houdt hij zich
veel bezig met de Kasteelse Bossen,
waar hij toezicht houdt op het landschap rondom Kasteel Huys ter Horst.
“En ook met de komst van Afslag10
moet het natuurlijk erfgoed niet vergeten worden.” Ad probeert zich hierin
te richten op het zien van de positieve
dingen. “Ze maken het soms heel
spannend in de politiek en houden
vaak maar net op tijd rekening met de
natuurwaarden, maar toch zie ik dat
het steeds beter gaat. De gevolgen
voor de natuur worden steeds meer
meegenomen in het beleid. De kringlooplandbouw waar minister Schouten
het over heeft, vind ik bijvoorbeeld
iets heel moois om te horen. Dan denk
ik: dat ik dat nog mee mag maken.
En ook hier in de buurt zie je prachtige
dingen: het resultaat van de herinrichting rondom de oude Maasarm
bij Wanssum en Groote Molenbeek
bijvoorbeeld, vind ik erg waardevol
om te zien.” Hij voegt toe: “Mijn motto
over de natuur is: de natuur is perfecte
chaos, maar je moet je verdiepen in
de perfectie en niet de chaos willen
bestrijden.” Volgens Ad is het de kunst
om je te blijven verwonderen. Dat kan
op zijn reizen, maar ook hier in de
buurt. “Ik zeg altijd dat je niet meer op
reis moet gaan als je je eigen koffers
niet meer kunt dragen. En ook hier in
de buurt is er genoeg om je over te
verwonderen en om nieuwsgierig naar
te blijven. Ik hoef voorlopig echt nog
niet stil te zitten.”

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
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verenigingen

Opening Joepiepedje
In Sevenum wordt maandag 5 augustus, tijdens de Joepieweek, het
Joepiepedje geopend. Het wandelpad is een initiatief van Stichting
KnopenLopen en Groengroep Sevenum.
De initiatiefnemers hebben voor
de realisatie bijdrages ontvangen
van diverse organisaties. “Het
resultaat mag er zijn”, aldus de twee
stichtingen. “Een prachtig paadje,
voor gezondheid, voor jong en oud,
zodat je op een gezonde manier
vitamine ‘groen’ opsnuift en je het
landschap en cultuurhistorie kunt
lezen. Onder andere boerderij
De Donck en historie van deze

omgeving na de opgravingen komen
zo ‘in the picture’ te staan.” In de
herfst worden nog enkele bomen
aangeplant. Op maandag 5 augustus
wordt het paadje officieel geopend.
Vertrek is vanaf 14.45 uur vanaf
verzorgingstehuis Sevenheym naar
het Joepiepedje. Daar wordt om
15.30 uur samen met Kinder
vakantiewerk Joepie en Heemkunde
vereniging het Joepiepedje geopend.
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Cursus landschapsonderhoud
IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) organiseert dit najaar in Horst aan de Maas een praktijkcursus landschapsonderhoud. In tien bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze in hun eigen omgeving aan de slag
kunnen in het landschap.

Jeu de Boules Club
organiseert
regiotoernooi
Jeu de Boules Club Horst organiseert van maandag 19 tot en met
vrijdag 23 augustus voor de 17e keer het Poels Meubelen Regio
Toernooi.
Vanuit de hele regio komen de
spelers naar Horst om aan dit toernooi mee te doen. De voorronden
worden gespeeld van 19 tot en met
23 augustus.
Op zondag 25 augustus komen
de veertig beste spelers van de

voorronden terug om de finale te
spelen. Iedereen speelt vier wedstrijden en alle dagen wordt om
10.30 uur begonnen. De locatie van
dit hele toernooi is het scheidsrechterslokaal Trefhove in de Kasteelse
Bossen in Horst.

245 wedstrijden

Elfde Comert
tennistoernooi

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten die vanaf 5 september
plaatsvinden in het najaar. Het gaat
hierbij om theorie- en praktijklessen.
De theorielocatie is ’t Zoemhukske in
Horst. Onder andere het snoeien van
houtwallen, onderhoud van poelen of
het maaien van een bloemenweide
komen aan bod. Er wordt in de praktijk

geoefend hoe het werk uitgevoerd
kan worden. Er wordt gekeken naar de
veiligheid tijdens activiteiten en
ingegaan in op de bescherming van
natuurwaarden. De cursus is voor
actieve natuurliefhebbers die de
handen uit de mouwen willen steken.
Tijdens de cursus gaan deelnemers op
zoek naar kansen in het landschap.

Voor dorps- en wijkraden een kans
om hun omgeving te verfraaien.
Voor natuurliefhebbers een kans om
nieuwe mensen te vinden door
aantrekkelijke buitenactiviteiten te
programmeren.
Kijk voor meer informatie op
www.buitenkrachtlimburg.nl/agenda.
(Foto: Jan Kluskens )

Ruiterfestijn in Meerlo
In Meerlo vindt van donderdag 1 tot en met zondag 4 augustus het Ruiterfestijn plaats. Dit evenement wordt
georganiseerd door vereniging Rijdt met Beleid, dat haar 85-jarig jubileum viert.

Door: tennisvereniging TC Grubbenvorst
Op het Grubbenvorster sportpark D’n Haspel werd van zaterdag
13 tot en met zondag 21 juli voor de elfde keer het Comert tennistoernooi gespeeld. Volgens de organisatie was het toernooi een gigantisch
succes: prachtig weer, erg gezellig, veel deelnemers en toeschouwers,
veel mooie en spannende wedstrijden, goede organisatie en lekkere
hapjes.
Er zijn in die negen dagen, onder
leiding van wedstrijdleider Jack van
Aerts, 245 wedstrijden gespeeld door
206 spelers, afkomstig van 27 tennisverenigingen uit de regio: van
Nederweert tot Well en van Kessel
tot Venray. Tennisclub Grubbenvorst
is een bloeiende sportvereniging,
met meer dan zeventig jeugdleden
en een groeiend aantal leden.

Hiermee gaat TCG tegen de trend in
van de meeste sportverenigingen,
die met een dalend aantal leden
kampt. Het Grubbenvorster tennistoernooi was mogelijk dankzij zo’n
75 enthousiaste vrijwilligers, waarvan een tiental bijna altijd aanwezig
was. Kijk voor meer foto’s en de
uitslagen op www.tcgrubbenvorst.
nl/comert-toernooi.

U heeft een initiatief
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

25 jaar geleden werd voor het
eerst het ruiterfestijn georganiseerd
naar aanleiding van de realisatie van
een eigen manege van rijvereniging
Rijdt met Beleid. In het eerste jaar
waren onder andere de Czardas Rijders
uit Hongarije aanwezig. Om uniek te
blijven voegde de organisatie ieder
jaar een nieuw onderdeel toe. Een
achttal met Bulkauto’s en ‘Belse’
knollen, crossen met een Quad, de
ouder-kind wedstrijd, de tuigpaarden
en een Exotic Ruiterfeest.
Dit jaar is de club, vanwege het
jubileum, gastheer voor de Limburgse
Kampioenschappen. Vanaf donderdag

1 augustus geven 1.565 combinaties in
de dressuur en springen acte de
presence in de twee springringen en
acht dressuurringen. Vrijdagmiddag
2 augsutus worden de hoofdrubrieken
van de nationale dressuur verreden
met ook de Grand Prix op het programma. Voor de springers staat
vrijdagmiddag de Grote Prijs van
Meerlo op het programma.
Op zaterdag 3 augustus worden de
Limburgse kampioenschappen voor de
paarden verreden. Hier vormt het
masterspringen vanaf 17.00 uur het
hoogtepunt. De beste ruiters van alle
rubrieken meten elkaar in een spring-

concours waarbij de hindernissen
telkens verhoogd worden totdat er één
overblijft die de gehele prijzenpot mee
neemt. Het publiek kan wedden op de
winnaar. Winnaar Kristian Houwen van
2018 verdedigt als thuisrijder zijn titel.
Op zondag 4 augustus worden de
Limburgse Kampioenschappen voor de
pony’s verreden. Voor de allerkleinsten
zijn er de SoSo Bixie rubrieken en Siem
Budding geeft een show met boogschieten te paard. Daarnaast is de
Dressage Experience Competition
waarbij alle dressuurwinnaars vanaf
14.00 uur tegen elkaar in de piste
treden.
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Birgit op de Laak overhandigt cheques aan goede doelen
Op 14 juni nam Birgit op de Laak tijdens een receptie afscheid als wethouder van Horst aan de Maas. Binnenkort gaat zij als burgemeester aan de slag in de gemeente Nederweert.
In plaats van cadeaus vroeg zij om een bijdrage voor een tweetal goede doelen. Deze week overhandigde zij een cheque aan de besturen van de SamenUitBus en Speeltuin Roeffen Mart.

Tienrayseweg in Horst

Naar het gemeentehuis?

Vrijdag 16 augustus is de Tienrayseweg gedeeltelijk afgesloten. Er wordt die dag gewerkt

Als het nodig is om iets persoonlijk in het

binnenlopen. We helpen u graag aan een

aan de brug over de Molenbeek nabij het Parkhotel.

gemeentehuis aan te vragen dan moet u

afspraak.

Onderhoud aan brugdek

Maak eerst een afspraak!
eerst een afspraak maken. Bijvoorbeeld

Het brugdek krijgt een nieuwe laag asfalt.

Meer informatie

voor de aanvraag van een paspoort,

Veel kan via de website

Deze werkzaamheden duren de gehele dag

We proberen de overlast voor omwonenden en

ID-kaart of rijbewijs.

U bent van harte welkom aan onze balie, maar

(van 07.00 tot 19.00 uur).

verkeer zoveel mogelijk te beperken.

op onze website kunt u altijd terecht. Veel din-

De werkzaamheden worden uitgevoerd door

Hoe maakt u een afspraak?

gen zijn 24/7 te regelen op onze website. Bij-

Omleiding

Heijmans Infra uit Geleen in opdracht van de

Op onze website horstaandemaas.nl/afspraak

voorbeeld een vergunningaanvraag, afvalinfo

Tijdens het werk wordt het verkeer middels bor-

gemeente Horst aan de Maas.

kunt u makkelijk een afspraak maken. Als u

opzoeken of melden dat er een verkeersbord

den omgeleid. Kijk op www.horstaandemaas.nl/

Vragen over de uitvoering van de werkzaam-

dat toch lastig vindt, kunt u ons bellen of even

kapot is. Kijk eens op www.horstaandemaas.nl

wegwerkzaamheden voor een kaartje met de

heden: Eric Peeters van Heijmans Infra:

omleidingsroute. Bedrijven en instellingen in de

(06)53 86 51 89.

omgeving wordt gevraagd om de bezoekers die

Algemene vragen over de werkzaamheden:

ze deze dag verwachten hiervan vooraf op de

Robert Kersten van team Openbare werken

hoogte te stellen.

gemeente Horst aan de Maas: (077)477 97 77.

Evenementen
aanmelden voor
kalendergids 2020

Dinsdag 6 augustus:

Ophalen paspoort of identiteitskaart
niet mogelijk
Dinsdag 6 augustus kunt u geen paspoort of identiteitskaart ophalen in het
gemeentehuis. Dit komt door het vervangen van de apparatuur.

Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2020
tot uiterlijk 1 september doorgeven aan

Met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig voor 6 augustus?

Unit Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of

Vraag het uiterlijk vrijdag 2 augustus 12.00 uur aan. Uw paspoort of identiteitskaart ligt

per e -mail: gemeente@horstaandemaas.nl

dan maandag 5 augustus vanaf 9.30 uur voor u klaar.

Grenzen verleggen
met Ben Bizzie

Bekendmakingen

Elk jaar leren kinderen om hun grenzen te verleggen

America

Songertweg ong.

Meterik

samen met Ben Bizzie en beweegcoaches van Sport aan

Peelheideweg

Herstraat 1

Hazenkampweg 4

de Maas. Chantal en Ruud ondersteunen en begeleiden

Broekhuizen

Hof te Berkel 11 t/m 25,

Sevenum

de kinderen ongeveer vijftien weken. Waarin ze alle

Vonkelweg 1

41+43, 97+99

Ulfterhoek 22

basisbewegingen te leren, zoals koprollen, stuiten, vangen

Grubbenvorst

Kronenberg

Van Reiffenburgstraat ong.

en nog veel meer. Aan het eind van het traject vieren ze

Kloosterstraat 70

Travers 5

Heerstraat 11

samen met Ben Bizzie en alle ouders een beweegfeestje

Lavendelheide 19

Lottum

Raadhuisplein

en ontvangen ze hun Ben Bizzie beweegSTER diploma.

Horsterweg 57 a,b,c

Grubbenvorsterweg 44

De Hees

Dit jaar hebben 390 kleuters en 68 peuters hun motoriek sterk

De Comert kavel C 6760

van Wijlickshove 48

Vertrokken naar onbekende

verbeterd. Beweegcoach Chantal: “De trots van de kinderen

Kapelaan Slotsstraat 82

Hombergerweg 72

bestemming Horst aan de

als ze iets nieuws hebben geleerd, geeft een super voldaan

Horst

Meerlo

Maas

gevoel, elke week weer."

Songertweg 16

Hogenbos 14

Meterik, Jan Drabbelsstraat 8

Lees er meer over op: www.sportaandemaas.nl

Energiestraat 16

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

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

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Een nieuw hondje is
geldverspilling’
Het Horster Hundje op het Lambertusplein
in Horst houdt sinds een aantal dagen de
gemoederen flink bezig. Het beeld moet door
beschadigingen vervangen worden door een
hondje dat volgens de initiatiefnemers beter
past bij het versje waar het is op gebaseerd.
Een meerderheid van de inwoners van Horst
aan de Maas, 48 procent, ziet dat echter niet
zitten. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Zo’n vijf jaar geleden werd op het
Lambertusplein in Horst het beeld van het
Horster Hundje onthuld. Het beeld is intussen aan vervanging toe. Er is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven en onlangs werden
de drie winnende ontwerpen gepresenteerd.
Daar wordt vervolgens nog een definitieve keuze
uit gemaakt. “Altijd al raar gevonden dat het

Inwonerspanel

1.672 leden

Eens
8%
Neutraal
44%
Oneens
48%

Horster Hundje is aan
vervanging toe

vraagtekens gezet bij de drie nieuwe ontwereen zittend hondje was dat water uit zijn bek
pen. “De drie ontwerpen van de wedstrijd vind
spuugde”, reageert iemand. Een ander zegt:
“Zolang dit ook allemaal gefinancierd wordt door ik allemaal echt niet mooi! Laat dan het huidige
hondje maar staan. Een guitig hondje in de vorm
het centrummanagement van Horst heb ik daar
van het logo zou mijn voorgeen moeite mee, al zetten
keur hebben, dus met het
ze er een olifant neer.”
‘Piest niet in de
pootje omhoog.” Een ander
Een meerderheid ziet
natuurlijke stand’
zegt: “Dit beeld voldoet
een nieuw beeld echter
prima. Waarom mogen de
niet zitten en noemt het
‘Het past mooi in Horst’
mensen niet kiezen of dit
onder andere geldverspilbeeld mag blijven staan?
ling. “Besteed het geld voor
‘Belachelijk,
Een vreemde vorm van
al die kunstzinnige dingen
was-ie versleten?’
democratie.”
maar aan jeugdzorg en
ouderenzorg”, vindt deze
TipHorstaandeMaas
persoon. “Het versje stamt uit vroegere tijden”,
is een samenwerkingsverband tussen
zegt een ander. “Daar past dit hondje perfect
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
bij. Een nieuw hondje is in mijn ogen geldverVoor meer resultaten of aanmelden voor
spilling. Het huidige hondje is toch nog goed, en de volgende enquête, kijk op
als zodanig ook ingeburgerd…” Ook worden er
www.tiphorstaandemaas.nl

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

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

St. Jansstraat 5
END!
5964
AAOP
Meterik
K GE
TIJDENS DE BOUWVA
Tel: 077-3526885
Houthandel & Timmerbedrijf
St. v.o.f.
Jansstraat 5
Rene van Ophoven

Salon
Edelstenen
5964 AA Meterik
Meterik
Tel: 077-2300015
077-3526885
Winkel
Etherische
oliën
Houthandel
& Timmerbedrijf
Boeken
Bloesem
remedies
Rene
van Ophoven
v.o.f.
Sieraden
Schüssler
celzouten
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

20% korting

Nu
g
sverzorg- in
le licha
op al
Open:
dinsdag
t/mam
vrijdag 10.00
18.00
imavera
van -Pr
zaterdag 10.00
16.00
16.00
zaterdag 10.00 - 16.0

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

MUIZEN
VLIEGEN
WESPEN
BEL: 06 55 81 85 77

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

America rondom Hofweg € 9,50
Lottum rondom Lom van Berghlaan € 10,00
Melderslo rondom St. Odastraat € 9,50
Sevenum rondom Molenstraat € 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

dakgoten
reinigen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 29

Een lokaal hitteplan is overbodig
Het Rode Kruis roept gemeenten op met een lokaal hitteplan te komen.
Daarvoor presenteerde zij onlangs 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. Dat vindt ook 49 procent van de stemmers op deze poll.
De meerderheid vindt zo’n lokaal hitteplan echter overbodig. 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? Daar heb je
geen actieplan voor nodig.

Verbod op lachgas is nodig

Dropping

eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

Lachgas wordt steeds populairder onder jongeren. Omdat het sinds 2016
niet meer onder de Geneesmiddelenwet valt, maar onder de Warenwet, is het
gas gemakkelijker te verkrijgen. In veel cafés wordt het aan de bar verkocht.
Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) geeft aan steeds
meer meldingen binnen te krijgen van gezondheidsklachten na het gebruik van
lachgas. In 2018 waren het er 54. Alleen in de eerste helft van dit jaar zijn er
al 67 meldingen. In heel 2015 waren dat er nog maar 13. Het werkelijke aantal
klachten zou waarschijnlijk veel hoger liggen, omdat artsen niet verplicht zijn
om de klachten te melden bij het centrum. Gebruik van lachgas kan onder

andere leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en pijn op de borst.
Vaak wordt het gas gebruikt naast alcohol en dan ontstaat een gevaarlijker
situatie. Mensen kunnen dan niet meer goed ademen, krijgen te weinig
zuurstof binnen en kunnen daardoor een hartaanval krijgen. Tijd dus voor een
verbod.
Aan de andere kant: moet je dan drank en sigaretten ook niet gaan
verbieden? Van roken kun je kanker krijgen en je hoort nog vaak dat door
alcohol ongelukken gebeuren.
Verbod op lachgas is nodig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 30) > De natuur is voor iedereen > eens 72% oneens 28%

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.
Gezocht: hulp bij het schoonhouden
van ons huis en bedrijf (kantoor
en kantine) in Meterik. Het gaat
om 6 uur in de week, de dag dat je
wil komen helpen is vrij in te delen.
Familie Houterman (06 50 24 46 15).
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Voordelige trapbekleding met tapijt.
Vloeren:laminaat, vinyl, pvc, tapijt.
Raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.

VLOER- EN WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1650

2095

BARCELONA 15 X 60 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

€ / PER M2

€ / PER M2

DETEGELTENT.NL

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. 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

Horst werd pas Horst in het jaar 1502
Immer ben ik behept met een behoorlijke dosis scepsis, zo ook ten
aanzien van de viering van 800 jaar Horst. Is de viering niet afkomstig
van lieden die wat reuring wilden in het gezapige Horst? Kregen de
slogan 800 jaar Horst gepaard aan diepzinnige woorden als ‘ontmoeten,
verrassen, verbinden’ de gemeenschap in beweging? Reuring is er, maar
op juiste historische gronden?
Telkens weer wordt de viering
acceptabel gemaakt door te verwijzen naar een document dat in 1219
op schrift is gesteld door Osto, Heer
van Borne, over de schenking van
het recht van patronaat en personaat
(d.i. het voordragen en benoemen
van pastoors) van de kerken van
Blerick en Berkele aan de Abdij van
Averbode.

Osto vindt het belangrijk dat deze
schenking bij het nageslacht bekend
is, zodat de schenking niet door
het nageslacht vergeten wordt en
zodoende geen gelegenheid biedt tot
onenigheid. Even zeker als de schenking in 1219 heeft plaats gevonden,
even zo zeker is het dat de naam Horst
niet in de originele oorkonde voorkomt. De enige plaatsaanduidingen

zijn Blerick en Berkele. Tot 1502 zijn
Berkele en Horst door elkaar heen
gebruikt.
In het Jaarboek van Limburgs
geschied- en oudheidkundig genootschap, deel 7 (1870) lees ik dat de
groei van de bevolking in Blerick én
in Berkele de scheiding tussen deze
dorpen nodig maakte “en aan ieder
een afzonderlijke herder werd toegevoegd”. De Heer van Berkele,
wonende op het goed aldaar genaamd
ter Horst, deelde de zienswijze van
den prelaat van Averbode.
Eindelijk in 1502 ging “Gerard Van
der Schaeft, prelaat van Averbode,
over tot den verkoop der groote tien-

den te Horst, ten einde zich van de
zorg der kerk en des priesters aldaar
te ontdoen. Bij notariële akte van
voorzegd jaar stond hij die tiende
af aan Jonker Arent van Bocholtz,
Heer tot Wachtendonk en Horst”.
“Met behulp van den Heer van
Ter Horst, voorzagen de ingezetenen
van Berkele voortaan uit eigen middelen in het onderhoud van hunnen
herder. Dit dorp, van toen af, immer
en uitsluitend Horst genaamd, bleef
nu voor altijd van Blerick gescheiden.” Dit is de geboorteakte van het
echte Horst.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

The New York Times
besteedde laatst aandacht
aan een blijkbaar typisch
Nederlands fenomeen: de
dropping. En niet alleen
typisch Nederlands, ook
verbazingwekkend, vond de
auteur van het artikel.
Als kind ben ik regelmatig
ergens ‘gedropt’. In geblindeerde auto’s werden we dan
’s avonds laat in een groepje
naar een bosgebied gebracht en
met weinig tot geen hulpmiddelen moesten we de weg terug
weer zien te vinden. Nog steeds
ben ik jaarlijks onderdeel van
de dropping die de KPJ in
Melderslo organiseert. Het doel:
de weg naar de juiste kroeg
zien te vinden om daar na de
dropping de bloemetjes buiten
te zetten. Het Amerikaanse
artikel beschreef de dropping
op een spectaculaire manier,
als iets dat je een kind niet aan
kunt doen. De dropping zou
losjes gebaseerd zijn op militaire training. De deelnemende
kinderen worden beschreven als
gedesoriënteerd en uitgeput.
Een anekdote over een hert dat
de gedropten in het bos de
stuipen op het lijf jaagt, moet
dit beeld versterken. Om het
nog wat aan te dikken wordt er
een aantal uitzonderlijke
incidenten met droppings bij
gehaald. Dear America, that’s
not how it goes. Ja, zo’n dropping is spannend voor jonge
kinderen. Als gevaarlijk heb ik
het echter nooit ervaren, niet
als kind en ook niet nu ik wat
ouder ben. In tegendeel, tijdens
een dropping heerst er voornamelijk een sfeer van saamhorigheid. Samen met je
groepsgenoten ben je vast
beraden om de weg terug te
vinden. Je bent niet alleen, je
draagt veiligheidshesjes om
zichtbaar te zijn en mocht het
echt nodig zijn, dan is er op
loopafstand altijd wel een huis
te vinden waar je om hulp kunt
vragen. Het lijkt mij dus niet
nodig om panisch te gaan doen
over een dropping. Zeker in
Amerika hebben ze wel andere
dingen om zich druk over te
maken, lijkt me.
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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.

Toekomst binnensportaccommodaties
Wat de sportaccommodaties betreft staat de ambitie van het college
lijnrecht tegenover die van de SP. Voor ons geen internationale allure in
Afslag10, maar een passend aanbod voor al onze kernen van Horst aan
de Maas.
De SP vindt dat er in ieder dorp
een gymzaal zou moeten staan, voor
bewegingsonderwijs op de scholen
en voor de mensen die recreatief
willen sporten. De toename van de
groep 65-plussers met 41 procent is
volgens de SP een enorme kans om
juist deze groep te laten sporten.

Prima voor de mens, en voor de
bezetting van de gymzalen. De huidige zalen voldoen vaak prima.
Niet voor wedstrijden op topniveau,
maar gewoon voor hen die onafhankelijk gebruik willen maken van de
gymzaal in hun eigen dorp of wijk.
Het afbreken van gymzalen is vol-

gens ons kapitaalvernietiging, vooral
als deze recent nog zijn aangepast
aan de eisen van deze tijd. Sporthal
de Berkel kan prima blijven waar die
nu is. Nut en noodzaak van verplaatsing van het zwembad zijn nog steeds
niet aangetoond. Het is pure kapitaalvernietiging om een zwembad
dat nog meer dan 15 jaar mee kan en
een sporthal die goed bezet wordt te
slopen voor parkeerplaatsen en dure
nieuwbouw aan de rand van Horst.
Wat de SP betreft NEE tegen dit

megalomane plan en JA voor het
huidige zwembad en sporthal, die
gewoon ‘mótten bliêve’. Als clubs
voorstellen voor samenwerking zien
zitten is er wat de SP betreft geen
bezwaar deze uit te voeren. Maar er
moet goed gekeken worden naar de
gevolgen voor de verschillende scholen in die kernen. De SP wil de garantie dat alle basisschoolleerlingen van
het minimaal voorgeschreven aantal
sporturen kunnen genieten, ook als er
gereisd moet worden. De vraag is ook

of het minimaal aantal sporturen een
eis is of een wens.
De SP zegt in ieder geval: stop
met de ontwikkeling van een nieuwe
sporthal en zwembad in Afslag10.
Het geld dat daarmee uitgespaard
wordt, kan gebruikt worden om
iedere burger in Horst aan de Maas
de kans te geven te sporten in zijn
eigen dorp of wijk.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

Samen verenigen
Horst aan de Maas kent tal van verenigingen. De één richt zicht op
cultuur of sport, de ander op activiteiten voor uiteenlopende leeftijdsgroepen: ouderen of jongeren.
Waar we vroeger in deze regio
heel veel jongerenwerk kenden,
‘meisjesgildes’ of ‘de jonge boeren’,
later als KPJ georganiseerd, zien we
dit soort verenigingen nog maar
weinig in onze gemeente. Van de ene
kant jammer, aan de andere kant de
realiteit van deze tijd. Bij onze sportverenigingen zien we nu ook grote

ontwikkelingen ontstaan. Hoewel vaak
uit nood geboren, kan dit ook leiden tot
prachtige nieuwe verbindingen die we
best als voorbeeld mogen benoemen.
Denk hierbij aan het verenigen van het
korfbal in onze gemeente, waarin op
succesvolle wijze meerdere verenigingen tot een prachtige club hebben
geleid, namelijk SV Oxalis. In andere

dorpen binnen onze gemeente zien we
nu ook meer van deze samenwerkingen, waarbij buurdorpen de handen in
elkaar slaan om de toekomst van het
verenigingsleven veilig te stellen.
Cultuur is een belangrijk gegeven,
maar ons openstellen om samen te
gaan geeft ook weer kracht. Zo zien we
nu ook een belangrijk initiatief vanuit
SV Hegelsom, die voor meerdere verenigingen in onze gemeente training
gaan organiseren waarin het pedagogisch element de volle aandacht krijgt.

Daarmee krijgen we op de velden weer
meer handvaten om te leren omgaan
met de hedendaagse problematieken
bij kinderen en volwassenen. Dit soort
initiatieven geven mij een goed gevoel
en daarmee stellen we de mens als
individu weer centraal. Zo kunnen
we in onze gemeente nog samen
volop sporten en blijven de verenigingen gelukkig nog lange tijd bestaan.
Met vriendelijke vakantiegroet,
Pieter Coumans,
CDA Horst aan de Maas

Stikstof: Economie boven volksgezondheid en milieu
Regelmatig verschijnen er in alle media berichten over de schadelijkheid van diverse stoffen voor de volksgezondheid en milieu.
Soms gaat het over CO2, soms
over fijnstof, soms over geurstoffen
en nu over stikstof. De lijst is lang en
al jarenlang onveranderd. Aan de
andere kant staan ook al jaren de
slachtoffers: volksgezondheid en
milieu. Al jaren levert de ene kant
van de lijst grote problemen op voor

die andere kant. En al jaren is er
steeds een zelfde winnaar: de economie. Of het nu gaat om de economische voordelen voor het land, de regio
of de individuele ondernemer. De economische argumenten prevaleren
altijd. Al jaren. Nu leek er even een
keerpunt te komen. De te hoge

uitstoot van stikstof is voor de rechter
aanleiding om diverse projecten tegen
te houden. Even was ik (misschien een
beetje naïef) heel blij. Zo’n maatregel
zou ongetwijfeld ook leiden tot een
drastische vermindering van de
hoeveelheid dieren in dit land, want
dat is een van de grootste producenten van stikstof. Maar inmiddels is
duidelijk dat ik te vroeg gejuicht heb.
Er komen een aantal taskforces, die

maatregelen moeten bedenken om de
economische projecten door te laten
gaan. En niets over afslanking van de
veestapel. Dat is op zich al heel
wrang, maar nog erger als je bedenkt
dat de schade aan de volksgezondheid
en milieu nooit aanleiding is geweest
om dergelijke taskforces in te stellen.
Ook hier geldt blijkbaar dat economie
veel belangrijker is dan volksgezondheid en milieu. Enige tijd geleden las

ik in de NRC een stuk over het
nieuwe VVD-beleid, waarin zelfs
gesproken werd over een nul-optie
voor de economische groei. Ook toen
heb ik even gejuicht, maar waarschijnlijk ook te vroeg. De economie
wint het nog steeds van de volksgezondheid en milieu. Dat kan en moet
anders.
Henk Kemperman,
D66+Groenlinks

Gezocht

TIMMERMAN
m/v fulltime/parttime

ken wij een timmerman.
Ter versterking van ons team zoe
d timmerman
Ben jij timmerman of gepensioneer
stoppen)
(maar nog geen zin om volledig te
neem dan contact met ons op:

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
• Meijelseweg 3 • Beringe •
• 06 22 37 12 88 • renevanophoven@gmail.com •

bestel nu je
seizoenkaart
#samenvvv

Nieuwe locatie:
Horst Industriestraat 15
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Plastisch chirurg:
Ooglidcorrecties
Bel of app: 06 20 41 45 01
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aan
Inge Weijs

Hittegolf
Halleluja! Wat een warm
weer was het afgelopen
week. Op woensdag én donderdag rond de 40 graden.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Inge Weijs
13 jaar
Lottum
Dendron College

Wat deed je als kind het liefste?
Ik ging heel vaak met (loop)fietsjes
en schoenen van anderen op pad.
Mijn ouders waren mij dan vaak kwijt
op de camping en de vakantieburen

waren hun spullen kwijt.
Wat zijn je favoriete hobby’s?
Korfballen bij SV Lottum en hip hop
dansen bij Froxx in Horst.
Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik ben met mijn ouders tot nu toe
alleen nog op autovakantie geweest
of naar de camping. Daarom zou ik erg
graag nog een keer een vliegvakantie

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

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

willen doen naar een land met palmbomen en een mooi strand.
Hond of kat?
Allebei, we hebben een kat gehad
en ik wil heel graag een nieuwe.
Maar ook een hond zou ik heel graag
willen hebben. Nu speel ik af en toe
met de hond van mijn oom en tante
en de hond bij oma.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
We hebben dit jaar met de klas en
onze mentor een actie gehouden voor
de Nacht van het kind en dat zou ik
nog wel een keer willen overdoen.
De hele nacht op voor het goede doel
met leuke en gezellige activiteiten.
Vooral midden in de nacht een potje
voetbal met de klas was erg tof.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
BZT show, hier ben ik met een kinderfeestje van vriendinnen ook zelf naar
toe geweest. Het leuke van dit programma is dat bijna alles daar kan en
dat maakt het erg grappig.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vind ik KVB (kunst vakkende beelden) omdat ik dan creatief
bezig kan zijn. Het stomste vak vind ik
Nederlands omdat je daar de hele tijd
moet schrijven.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik ooit heb gekregen is blijf jezelf en geloof in jezelf.
Dat advies heb ik gekregen van mijn
ouders.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem dan
willen gebruiken ?
Mijn superkracht zou teleporteren zijn
zodat ik overal snel naar toe kan en
alles mee kan maken wat ik leuk vind
om te doen.
Als je ervoor kan kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik graag 25 jaar willen zijn.
Want dan ben ik oud genoeg om alles
te mogen en nog jong genoeg om
overal aan mee te kunnen doen.
Wat is je beste en je slechtste
eigenschap?
Mijn beste is dat ik erg sociaal en
vriendelijk ben en mijn slechte eigenschap is dat ik erg druk kan zijn en
veel herrie kan maken.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi willen zijn?
Liever twee keer zo slim. Men zegt
altijd ‘schoonheid zit van binnen’,
dus dat zit wel goed.
Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in willen
zijn?
Dan zou ik heel graag goed willen zijn
in hip-hop wedstrijddansen
Waar ben jij verslaafd aan?
Netflix kijken. Vooral nu in de
vakantie lekker series kijken met een
bak popcorn op schoot. Of een filmmarathon houden samen met een
vriendin.
Wat is je droombaan?
Ik wil graag fysiotherapeut worden
zodat ik dan mensen kan helpen die
pijn hebben.

Veel te gek voor woorden
toch. In Namibië was het zelfs
minder warm dan hier in
Nederland! Gelukkig is in het
zuiden van Nederland, dus ook
hier, zaterdag en zondag een
heftige regenbui gevallen
waardoor de temperatuur erg
omlaag is gegaan. Nu kunnen
we met z’n allen weer normaal
ons eigen ding doen, hopelijk.
Maar dat hoeft natuurlijk allemaal niet, het is namelijk nog
steeds zomervakantie. Ik heb
ook echt enorm veel respect
voor de mensen die in dat
warme weer in de horeca
hebben gewerkt. Omdat iedereen vrij is van werk en denkt
gezellig een terrasje te pakken
op een hele warme dag of om
iets anders leuks te gaan doen,
terwijl de mensen in de horeca
vrije dagen moeten opgeven
omdat het alsmaar drukker
wordt en ze het niet alleen
kunnen. Dan nog te bedenken
dat horecapersoneel er altijd
representatief uit moet zien en
dus lange zwarte kleding en
een schort moet dragen. En de
meesten ook nog eens constant
aan het lopen zijn, of erger nog,
in de keuken moeten staan
waar het van zichzelf al enorm
heet is. Waardoor je in de
keuken makkelijk de 60 á 70
graden haalt. En als je dan zelf
op een terras gaat zitten, zie je
al die mensen, voornamelijk
ouders en ouderen, heel erg
vervelend kijken en een beetje
zitten klagen dat het allemaal
veel te lang duurt. Maar gelukkig zijn alle temperaturen
enorm omlaag gegaan waardoor iedereen weer lekker kan
genieten van zijn of haar eigen
leven. En als het weer warm
wordt, enorm veel succes
gewenst voor de mensen die
alsnog mogen werken, in de
horeca of op een plek waar
geen airco is.
Jélena
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AFSLAG10
VERBINDT
Geniet ook in de zomervakantie van Afslag10! Het gebied wordt
steeds verder verfraaid en de metamorfose van het viaduct
Terhorst aan de Kasteellaan is daar een goed voorbeeld van.
In deze rubriek geven we aandacht aan hoe een project van de
kunstklas van het Dendron College hieraan ten grondslag ligt.
Ook presenteren we een van onze partners die we erg dankbaar
zijn voor hun betrokkenheid en ondersteuning bij Afslag10:
Fysiotherapie Westsingel.
VIADUCT AFSLAG10 WORDT KUNSTOBJECT
De gemeente Horst aan de Maas heeft Dendron-leerlingen gevraagd
een ontwerp te maken ter verfraaiing van het viaduct Terhorst. Dit
viaduct is één van de mogelijke ‘toegangswegen’ om Afslag10 fysiek
te betreden. Jos Schatorjé (voormalig directeur Limburgs Museum)
en ontwerper Teun Verbeek kozen vervolgens drie ontwerpen uit,
welke door Teun nader uitgewerkt zijn. Het ontwerp ‘Golvend’ van
Lotte Ambrosius is gekozen als basis ontwerp en verfijnd richting
een kunstobject in mozaïek. Kenmerkende objecten uit de directe
omgeving (o.a. moelberen en bijen) zijn aan het ontwerp toegevoegd
dat vanaf september gerealiseerd gaat worden. Eind 2019 is Afslag10
daarmee weer een trekpleister rijker!

Ruiterfestijn
(tot en met 4 augustus)

Rondleiding Kasteel Huys
Ter Horst

Organisatie: Rijdt met Beleid
Locatie: manege Megelsprong Meerlo

Tijd: 14.00 en 16.00 uur
Locatie: Kasteel Huys Ter Horst Horst

Zomermarkt

Concert Negritos
Horst aan de Maas 800

Tijd: 11.00-16.30 uur
Locatie: Horst

Aanvang: 16.00 uur
Organisatie: St Cambrinus Concerten
Locatie: De Naobere, Grubbenvorst
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Beatz & Bandz Summerfestival

za
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Tuinexpo Achterum

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: Rijhal Hoogveld Lottum

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Weisterbeekstraat 15, Horst

Opening Joepiepedje
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Jaarmarkt

Beatz & Bandz Summerfestival
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Demonstraties
oude ambachten
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Tuinexpo Achterum
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Weisterbeekstraat 15, Horst

Tijd: 14.45 uur
Locatie: vertrek vanaf Sevenheym Sevenum

Tijd: 09.00-16.00 uur
Locatie: Horst

Meet and greet met
Minke van der Zande
Japanse prenten in textiel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: Rijhal Hoogveld Lottum

Open tuin

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst
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Meet and greet met
Minke van der Zande
Japanse prenten in textiel
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Dutch Open Eventing Masters
(tot en met 10 augustus)

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 09.30 uur
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen
Kronenberg

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Lottum

Zomermarkt

Geheimen van een dorp
Horst aan de Maas 800

Meet and greet met
Minke van der Zande
Japanse prenten in textiel

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Broekhuizenvorst/ Broekhuizen

UITGELICHTE PARTNER: FYSIOTHERAPIE WESTSINGEL
Het is alweer tijd voor een nadere kennismaking met onze tiende
partner! Fysiotherapie Westsingel gelooft in samenwerking, want
“samen kom je verder!” Dit motto komt ook terug in de dagelijkse
werkzaamheden van Fysiotherapie Westsingel, waarbij gestreefd
wordt naar het samen bereiken van doelen. En bij het bereiken van
gezamenlijke doelen kan Afslag10 als samenwerkingsverband nog
veel meer versterking en steun gebruiken. Dus geloof jij ook in kracht
van samenwerking én in de plannen van Afslag10, meld je dan via
info@afslag10.nl en word ook partner.
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Beatz & Bandz Summerfestival
Tijd: 15.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: Rijhal Hoogveld Lottum

Tijd: 11.00-16.30 uur
Locatie: Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

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

Oogstfeest Sevenum

Klassiekers in de wei
The Classics en The Sparks staan vrijdag 23 augustus op het podium van Klassiekers in de wei, een muziekevenement aan de vooravond van het Oogstfeest in Sevenum. Deze muzikale avond vindt plaats in de tent op het
feestterrein aan De Hees.
Na het muziekfeest op vrijdag
wordt in dezelfde tent aan De Hees op
zaterdag 24 augustus het Oogstfestival

en op zondag 25 augustus het grote
Oogstfeest georganiseerd, met de
Oogstdankviering.

Kijk voor meer informatie over
het muziekevenement op
www.horstaandemaas800.nl

Dorpen onthullen geheimen
John Kranendonk en Ger Geurts van Fysiotherapie Westsingel

In Broekhuizen en Broekhuizenvorst worden zondag 4 augustus geheimen onthuld. Nieuwsgierigen kunnen
van 13.00 tot 17.00 uur vertrekken van het kerkplein in Broekhuizenvorst voor een tocht langs de geheimen.
Die dag worden geheimen onthuld
over wat men nog niet wist van een
aantal dorpsgenoten. In het kader van
Horst aan de Maas 800 worden die
geheimen nu gedeeld met alle inwoners van de gemeente tijdens een

tocht door de twee dorpen. In een
speciale tijdmachine tijdens de afgelopen kermis in Broekhuizenvorst werd
de eerste tip van de sluier al gelicht.
De geheimen zijn te bezoeken te
voet, per fiets of met de auto, staan

los van elkaar en kunnen in willekeurige volgorde worden bezocht.
Een routekaart is te krijgen in de kiosk
op het kerkplein in Broekhuizenvorst.
Op YouTube is al een aantal filmpjes te
vinden.
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Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

10.30

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

Medische Optreden Negritos
zorg
Huisarts en apotheek

Griendtsveen

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

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

Kronenberg
Meerlo

Melderslo
Swolgen

Tienray
De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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
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

(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

Tandarts
Spoedgevallendienst
2 t/m 4 augustus 2019
Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
T 077 777 70 55
3 t/m 8 augustus 2019
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

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

De band Negritos staat zondag 4 augustus op het podium van Stichting de Naobere in Grubbenvorst. Dit concert maakt onderdeel uit van de serie afscheidsconcerten van Cambrinus Muziekpodium en is in het kader van
Horst aan de Maas 800.

Horst

Venray

Sevenum

service 15

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Negritos is een band van uitersten met ingetogen songs tot energieke uptempo folklore rock, waarin
Argentijnse folklore wordt vermengd
met Spaanse flamenco.
Tijdens hun show wisselen de

leden van Negritos veel van instrument, waaronder de klassieke
Spaanse gitaar, charango, cajon,
xylofoon, bass, elektrische gitaar,
durbuka en verschillende soorten
fluiten. Negritos is een vijfmansband,

geformeerd rond de twee
Argentijnse broers Pablo en
Diego Arias Lucioni. Dit concert
begint om 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Expositie schilderijen in
bibliotheek Horst
Marianne Bouten-Schrooten exposeert in de maand augustus in de bibliotheek in Horst. Haar werken zijn
tijdens de openingstijden van de bibliotheek te zien.
Marianne Bouten-Schrooten
woont in Horst en is in de jaren 70
begonnen met tekenen. Vanaf 1980
tot 1996 kreeg ze les van schilder en graficus Toon van de Ven,
als lid van teken- en schilderclub
Het Brouwershuis in Broekhuizen.
Daarnaast heeft ze verschillende cur-

sussen, workshops en schildersweken
gevolgd.
Haar werken waren de eerste
twintig jaar vooral realistisch. Daarna
is ze zich gaan verdiepen in andere
technieken. De schilderen zijn meer
abstract en kleurrijker van toon.
Marianne heeft verschillende mate-

rialen uitgeprobeerd, zoals potlood,
conté, inkt, bister, olieverf en acrylverf. Marianne is verbonden aan het
Hobby-Gilde in Horst waar ze tekenen schilderles geeft en workshops
aan belangstellenden.
Kijk voor meer informatie op
www.mariannebouten.exto.nl

Draaiorgels in De Locht
In Openluchtmuseum De Locht
in Melderslo is zondag 4 augustus
van alles te beleven. Het museum is
deze dag geopend van 10.00 tot
17.00 uur, de bijzondere activiteiten
beginnen om 11.00 uur.
Deze dag worden met behulp
van de veilingklok groenten van
eigen bodem geveild. Ook zijn er
demonstraties van oude ambachten.
Kinderen mogen kaarten maken en de
Draaiorgelclub Noord-Limburg zorgt
voor muziek.
Verder is de nieuwe tentoonstelling over de ontwikkeling van de
glastuinbouw in Noord-Limburg vanaf
de Tweede Wereldoorlog te zien. In de
zomervakantie is er van maandag tot
en met vrijdag elke dag een activiteit
speciaal voor kinderen.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

U
n
in

ee

K
O
O

w

Tummers

!
rt

N
E
Z
E
I
R
V
&
N
E
KOEL

!
E
I
T
C
A
INRUIL
NO FROST

NO FROST

Shiny
Steel

161
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190

* Na €70,- cashback via Siemens

60 CM

CM

60 CM

599,-

689,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

200,-

-/-

170,-

399,-

449,*

INCL. GRATIS BEZORGING!

INCL. GRATIS BEZORGING!

KOEL-VRIESCOMBI / GBB59PZFZB

VRIESKAST / GS29NEW3V

• Inhoud: 318 liter (225 koelen / 93 vriezen) • A++ • Total NoFrost

• Inhoud: 200 liter • A++ • NoFrost • FreshSense houdt de binnentemperatuur constant

• NatureFRESH houdt voedsel langer vers • Inverter Linear Compressor met 10 jaar garantie

• Flexibel in te delen met varioZone • BigBox • Elektronische temperatuurregeling

Hoge kortingen bij inruil van uw oude koelkast of vriezer!
EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor uw oude en vaak energievretende diepvriezer of koelkast. De korting bij inruil van uw oude
(vrijstaand of inbouw-) apparaat kan oplopen tot wel 450 euro op de prijs van een nieuw model. Alle apparaten worden gratis bezorgd door onze eigen vakkundige
bezorgdienst. Indien gewenst kunnen wij het nieuwe apparaat meteen voor u aansluiten. Ook het gratis meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen enkel
probleem. Stap dus snel over op een energiezuiniger apparaat, en bespaar vele euro’s per jaar op uw energierekening!

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL
Label

A+++

A++

A+

A

B

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Koel/vriescombinatie groot

€ 34,27

149

€ 41,40

180

€ 57,96

252

€ 76,13

€ 103,73

451

Koel/vriescombinatie tafelmodel

€ 21,85

95

€ 29,21

127

€ 40,71

177

€ 53,36 232

€ 72,91

317

Koelkast zonder vriesvak tafelmodel

€ 14,72

64

€ 19,32

84

€ 27,14

118

€ 35,42 154

€ 48,30

210

Diepvrieskist 200 liter

€ 21,16

92

€ 25,76

112

€ 36,11

157

€ 47,15

205

€ 64,40

280

Diepvrieskast 200 lite

€ 29,21

127

€ 33,81

147

€ 47,15

205

€ 61,87

269

€ 84,41 367

Tummers

331

NIEUW!

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

