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Het weer zat deze laatste dag van de Wandeldriedaagse niet mee. Toch gingen de groepen van verschillende basisscholen in Horst aan de Maas op zondag 21 juni op pad.
Tijdens de Wandeldriedaagse, die duurde van vrijdag 19 tot zondag 21 juni, konden de groepen afstanden lopen van 5, 10 of 15 kilometer. Op zondag was er ook de
mogelijkheid om een tocht van 20 kilometer te lopen. De laatste kilometers van alle afstanden werden gezamenlijk in een defilé richting het Wilhelminaplein in Horst
gelopen. Hier vond de prijsuitreiking voor de basisscholen plaats.
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Krullevaar voor Kika

’Ik vind het erger om in zo’n shirt rond
te lopen’
Meester Pieter Deters van groep 5-6 van basisschool De Krullevaar in
Sevenum rent op woensdag 8 juli dertig kilometer om geld op te halen voor
Kika. Hij rent van de school naar de kampplaats van De Krullevaar in Lierop
vanwege een verloren weddenschap met zijn klas. “Ik ben namelijk groot fan
van Feyenoord en mijn klas van PSV. Ik gaf aan dat ik in PSV-shirt naar de
kampplaats zou rennen als de Eindhovense voetbalclub kampioen zou worden.”

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Kempen Media
Zomer in Horst aan de Maas
en routekaart
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Gyonne
Schatorjé, Berend Titulaer,
Victor Verstraelen en Rosanne
Vromen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

Pieter Deters had van te voren niet
verwacht dat PSV kampioen zou worden. “Af en toe ga ik een weddenschap
aan met de kinderen en deze heb ik
dus verloren.” De Krullevaar gaat in juli
op kamp in Lierop. “Normaal fietsen
we de dertig kilometer naar de kampplaats, maar ik ga hem nu dus rennen.”
Deters is geen ongeoefende renner.
“Ik ren natuurlijk al langer anders was
ik zo’n weddenschap niet aangegaan.
Ik heb bijvoorbeeld al halve marathons
gerend.” Toch gaat Deters extra trainen
voor de dertig kilometer. “Ik train
normaal drie keer in de week, maar
probeer nu vier of vijf keer per week
te trainen. En dat gaat goed. Ik lig op
schema.”
De kinderen van groep 5-6
bedachten het idee om van de tocht
een sponsorloop te maken. “Ze vonden
dat, als ik nu toch ga rennen, dit er
gelijk achteraan kon plakken. Als goed
doel kwam Kika als eerste naar boven
bij de kinderen. Ik vond het een goede
keuze.” De 24 leerlingen gingen vervol-

gens aan de slag. “Zo gaan we met een
filmpje langs de andere klassen van De
Krullevaar om zo de hele school kennis
te laten maken met de sponsorloop en
Kika. Ik vind het een goede zaak dat de
kinderen zo maatschappelijk betrokken zijn en op deze manier aandacht
besteden aan zo’n serieuze zaak.”

Voor de sponsortocht hopen de
leerlingen en de meester om van de
ouders en andere volwassenen één
euro per kilometer op te halen. In
totaal dertig euro dus. “Op de school
staat een collectebus waarin we de
kinderen vragen om één of twee euro
van hun zakgeld in te doen.”

Tegen het rennen ziet Deters niet
op. “Ik vind het erger om in zo’n shirt
rond te lopen”, lacht de leerkracht.
“Maar de haat zit niet zo diep, hoor.
Feyenoord won laatst van PSV en dat
maakt al een hoop goed.”
Kijk voor meer informatie op
www.krullevaar-akkoord-po.nl

Parochiefederatie SKE blijft
zelfstandig
De samenvoeging van de parochiefederatie Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord (SKE) met Horst is voorlopig van de baan. Gesprekken tussen
onder meer actiecomité Schoon Schip en het bisdom van Roermond hebben
er toe geleid dat de federatie vooralsnog zelfstandig blijft.

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

gaan. Vanuit de parochiefederatie SKE
kwam hier veel protest op. Van het
toenmalige kerkbestuur werden enkele
leden niet herbenoemd na afloop van
hun zittingstermijn, met als gevolg
dat de vicevoorzitter zelf opstapte.
Een actiecomité werd opgericht en
haalde 1.165 handtekeningen op
voor het behoud van zelfstandigheid.
Gesprekken met het bisdom volgde,
met als voorlopig eindresultaat dat
de clustering van de baan is. Basten:
“We weten uiteraard niet hoe lang
we zelfstandig kunnen blijven.
We begrijpen dat dit geen blijvende
situatie is.” Door de terugloop van
het aantal kerkgangers en het
priestertekort is het voor veel parochies
lastig om zelfstandig te blijven. Dit
geldt ook voor de federatie SKE.

“Samenwerking in de toekomst is
onontkoombaar en zal in goed overleg
tussen SKE en Horst plaatsvinden.
De heer Filott gaat dit proces nu
verder begeleiden en coördineren, in
samenwerking met het kerkbestuur.
De deken zal in gesprek gaan met de
diverse groepen vrijwilligers. Ook is
er afgesproken dat kapelaan Terrence,
naarmate hij meer is ingewerkt binnen
de uitgezette kaders, zelfstandig
zijn pastorale werk kan doen en
bijvoorbeeld ook gewoon bij de
vergaderingen aanwezig is.” Basten
geeft aan dat het bestuur nog op
zoek is naar versterking. “We zoeken
onder meer kerkbestuursleden,
kosters en acolieten. Geïnteresseerden
kunnen zich daarvoor melden bij het
parochiebestuur.”

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Volgens het actiecomité zijn de
gemoederen weer tot rust gekomen.
Woordvoerder Wiel Basten: “Onlangs
heeft er een gesprek plaatsgevonden
tussen de zittende kerkbestuursleden,
de heer André Filott, die namens
het bisdom het proces begeleidt, en
deken De Graaf Woutering. Daarin is
toegegeven dat de communicatie met
het kerkbestuur, de vrijwilligers en de

parochianen, niet goed is verlopen.
Mensen kregen het idee dat ze
buiten spel werden gezet en dat de
samenvoeging opgedrongen werd.”
In de blauwdruk die het bisdom van
Roermond in 2011 opstelde om haar
visie voor de komende tien jaar uit te
zetten, is te lezen dat de kerkbesturen
van de clusters Horst en Sevenum per
1 januari 2015 samen hadden moeten

Koffie-arrangement
voor twee

€18,00

€9,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Leen Keijsers-Jakobs
krijgt lintje
Leen Keijsers-Jakobs (77) uit Melderslo is op zaterdagmiddag 20 juni benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Tijdens het vrijwilligersfeest bij Museum De Locht ontving zij uit handen van burgemeester Kees van Rooij
een Koninklijke Onderscheiding.

nieuws 03

Zomeropruiming!

zi

Z
jn 28 onda
j g
n
12 w un
.0 ij
0- o i
17 p
.0 e
0
n

va

Spectaculaire acties

uu

op de afdeling dames- en herenmode,
nachtmode en schoenen.

r

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

één dak: dames- en herenmode,
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Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Ondernemers opgelet!
Schade door uw bank?

Informatiebijeenkomst

Renteswaps

Leen Keijsers-Jakobs is
onderscheiden voor al het
vrijwilligerswerk dat zij heeft
gedaan. Zo was ze bestuurslid van
de drumband van Muziekvereniging
Eendracht Melderslo, vrijwilliger
bij Stichting Europa Kinderhulp

en collectant voor het Prinses
Beatrixfonds. Tegenwoordig is ze
vrijwilliger bij de Parochie H. Oda
Melderslo, waar ze de schoonmaak
verzorgde en nu nog het koperwerk
poetst, en bij Museum De Locht, waar
ze lid is van de ontvangstcommissie

en de activiteitencommissie. Ook
was ze vrijwilliger bij het Hobbygilde
Horst e.o., waar ze schilderscursussen
verzorgde, vrijwilliger bij
Dagvoorziening De Zwingel en lid van
de kassacommissie van het Gemengd
Koor Merula en Dameskoor Melderslo.

Scherf gecrasht vliegtuig
gevonden

Dinsdag 30 juni in Asten

Start: 19.00 uur in het Best Western Hotel Nobis
Adres: Nobisweg 1, Asten

Gratis informatie en persoonlijk advies?

Aanmelden via 0800 – 0250026 of ga naar
www.mkbclaim.nl/informatiebijeenkomst

mooi
haar

Meerlonaar Tom Evertz heeft zaterdag 20 juni een scherf gevonden van een Lancaster vliegtuig. De scherf is
afkomstig van het vliegtuig dat in de nacht van 12 op 13 juni 1944 op de Hees neerstortte.
Evertz heeft als hobby metaaldetectie. Met een metaaldetector struint
hij de velden in de regio af op zoek
naar bijvoorbeeld bijzondere munten.
Afgelopen zaterdag piepte zijn detector
op een veld in de buurtschap De Hees
in Meerlo. Na enig graafwerk trof hij
vier aluminium scherven aan. Op eentje
zag hij vaag een tekst. Thuis gekomen
maakte hij deze scherf schoon en zag
tot zijn verbazing de tekst: Merlin XX.
Via internet ontdekte hij dat Merlin
XX een type vliegtuigmotor is van
Rollse Royce en speciaal gemaakt voor
het type vliegtuig Lancaster. Via een
Tweede Wereldoorlog-forum kwam hij
erachter dat hij inderdaad een bijzonder
stukje had gevonden van de Lancaster
die in de Tweede Wereldoorlog is
neergestort. “Ik heb de scherven op
vierhonderd meter van de crashplaats
gevonden”, vertelt Tom Evertz. Enkele
jaren geleden is langs de Heesweg een
monument opgericht als herinnering
aan dit ongeluk. De enige overlevende
van deze crash, de radiotelegrafist
Jack Trend, was bij de onthulling
aanwezig. Tom heeft inmiddels contact opgenomen met het comité dat
indertijd dit monument heeft opgericht.
Onderzocht wordt of deze scherf daar
een plek kan krijgen.

077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl

Deukje?

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Lambert Philipsen & Juliette Direks
gaan trouwen op vrijdag 3 juli 2015
De kerkelijke inzegening zal om 13.30 uur
plaatsvinden in de H.H. Fabianus en
Sebastianus te Sevenum.
De felicitatieborrel is van 18.30 uur tot
20.00 uur bij Galerie de Hoeve,
Hakkesstraat 30 te Venlo.

Welkom lief meisje!

Geboren op
19 juni 2015

Yarah
Dochter en zusje van
Manuel Lemmens
& Kim Janssen
Mylan
Frans Woltersstraat 34
5961 DV Horst


Geboren

Lotte
16 juni 2015
Dochter van Frans & Sandra
Stappers-Franssen
zusje van Roos
Pastoorstraat 6
5971 BZ Grubbenvorst

Welkom lief meisje!
Geboren
op 20 juni 2015

Niene
Trotse ouders
Ron en Lieke
Hermans
Lage Lei 90
5944 CP Arcen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Biodanza, dans van het leven.
Een uitnodiging tot de vreugde van
het leven, plezier van dansen.
Elke woensdag in ‘t Gasthoes in Horst.
Geef je op voor gratis kennismakingsles: www.biodanzainmotion.nl
tel. 06 40 13 08 04.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Te koop vers fruit, o.a. frambozen,
blauwe bessen, aardbeien, rabarber
enz. naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

HALLO in Cuba
Diny Linders uit Tienray is onlangs met Toon Kusters op vakantie geweest in Cuba. In hun koffers
mocht de HALLO uiteraard niet ontbreken. Tijdens een excursie in het koloniale plaatsje Trinidad namen
Diny en Toon een foto tussen de lokale bevolking. Naast de excursie naar Trinidad, bezochten zij ook de
hoofdstad Havanna en het plaatsje Sancta Clara. In Havanna bezochten ze onder andere een sigaren
fabriek en in Sancta Calara een museum en het graf van Che Guevara.

Kantklossen wereldwijd
gevierd
In Museum de Kantfabriek in Horst kwamen zondag 21 juni kantklossers samen om hun hobby te beoefenen.
Dat was ter ere van International Lace Day. Over de hele wereld stond deze dag in het teken van kantklossen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Op 4 juli a.s.
zijn onze ouders

Cor en Mariet
Hendrix-Vervoort
40 jaar getrouwd.
Dit vieren we in besloten kring.
Lollebeekweg 30
5811 AL Castenray
Fred & Annemieke
Annet & Martijn
Te koop moderne tussenwoning.
Instapklare tussenwoning met tuin in
Sevenum (Luttelseweg 7). Woonkamer,
open keuken, 3 slaapkamers, grote
zolder met vaste trap.
Vraagprijs: € 185.000. Voor meer info:
06 23 29 31 98 of www.jaap.nl.
Computerhulp. Automation Support
voor al uw computerproblemen,
vragen, instructie, reparaties en verkoop
van pc’s, laptops en randapparatuur.
Wij komen graag bij u aan huis.
René vd Sanden, 06 40 28 36 49
www.autosup.nl
T.k. gevr. landbouwmachines/hooimachine/hark/maaier/ploeg/mesttank/frees/weisleep/kipper/maiszaaimachine/tractor enz.en vee/paardentrailer/aanhanger 06 19 07 69 59.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Zondag was de kantine van
Museum de Kantfabriek van 13.00
tot 16.00 uur gevuld met vrouwen
die druk aan het kantklossen
waren. Dit gebeurde in het teken
van de International Lace Day: een
dag speciaal voor het kantklossen.
“Veel mensen weten niet wat
kantklossen is en dat is een van de
redenen waarom de International
Lace Day georganiseerd is, om de
bezigheid te promoten. Kantklossen is
een vorm van weven en vlechten. Er
wordt gewerkt met een patroon dat op
een kantkloskussen ligt en het garen
is op verschillende klosjes gedraaid.
Voor iedere handeling gebruik je vier
klosjes”, aldus Rina Sweets, een van de
kantklosters.
Het kantklossen was niet alleen

een Horster aangelegenheid.
Op verschillende andere plaatsen
in Nederland hielden kantklossers
bijeenkomsten. Ook buiten Nederland
werd druk geklost. Rina Sweets:
“Op dit moment zitten ze in Rome aan
het strand te klossen. Daarnaast zijn
kantklosbijeenkomsten in Australië,
Zuid-Amerika en overal in Europa.”
Via Facebook en het internet houden
deze kantklosgroepen contact en delen
hun projecten. Vanuit België waren
ook verschillende kantklosters naar
Horst afgereisd. Leentje van Hoek
uit Leopoldsburg was uitgenodigd
om naar Horst te komen. In België
geeft zij aan verschillende mensen
les in uiteenlopende manieren van
kantklossen.
”Kantklossen is erg rustgevend.

Je bent er wel even zoet mee, want
je klost ongeveer de grootte van een
postzegel per uur”, aldus Leentje van
Hoek. ”Daarnaast is het ook een erg
leuke hobby.” ”Ook erg gezellig”, valt
haar vriendin Paulette van Zeypen bij.
”Het is altijd weer leuk als we bij elkaar
komen om te kantklossen.” Naast
kantklosters was De Kantfabriek ook
gevuld met mensen die kwamen voor
de expositie van Jan Geelen. Zij werden
nu ook getrakteerd op een inkijkje
in de wereld van het kantklossen.
Leentje van Hoek: ”De International
Lace Day straalt volgens mij ook vooral
verbondenheid uit. Mensen over de
hele wereld houden zich met dezelfde
hobby bezig en nieuwe mensen komen
er zo mee in aanraking. Dat vind ik erg
mooi aan deze dag.”
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‘Blij dat ik hier
welkom ben’

Olielekkage

Rianne Scheres uit Melderslo had afgelopen week een bijzonder logee bij haar thuis. De 87-jarige Annie woont
normaal gesproken in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Maastricht, maar kwam
vanaf woensdag 17 juni een paar daagjes op vakantie bij Rianne thuis in Melderslo.

Auto rijdt over
drempel busstrook
De brandweer in Horst is vrijdagmiddag 19 juni enkele uren bezig
geweest om het wegdek op de Doolgaardstraat te reinigen. Daar had een
auto namelijk olie gelekt.
Volgens een woordvoerder
van de brandweer werd het
oliespoor veroorzaakt door een auto
waarvan het carter gescheurd was.
“De bestuurder was met zijn auto
over de busstrook ter hoogte van de
basisschool gereden. Daar ligt een

verhoogde drempel die er juist is om
auto’s te weren. De brandweer is tot
ongeveer 18.00 uur bezig geweest
de weg schoon te maken. De politie
heeft het verkeer geregeld en de
gemeente , de wegeigenaar, heeft
geassisteerd daar waar nodig was.”

Tabakswinkel Horst

Politie zoekt daders
snelkraak
De politie is op zoek naar de daders van een snelkraak op een
tabakswinkel in de nacht van zondag 24 op maandag 25 mei in Horst.

“Ik ben ongeveer 9 jaar persoonlijk begeleidster van Annie geweest
bij Maasveld in Maastricht”, vertelt
Rianne. “Ik heb altijd een hele goede
klik met haar gehad. Annie heeft vaak
het idee dat niemand haar begrijpt en
is erg selectief in de mensen met wie
ze graag omgaat. Op de een of andere
manier kon ik, ondanks het verschil
in niveau, goed met haar omgaan.”
Zeven jaar geleden ging Rianne weg bij
Maasveld, maar ze bleef contact houden met Annie. Rianne: “Annie komt
oorspronkelijk uit Amsterdam en heeft
in Maastricht dus bijna geen familie
en vrienden. Ik kon het niet over mijn
hart verkrijgen om haar helemaal los
te laten. Ik bel veel met haar en kom
geregeld op bezoek.”
Annie is al jarenlang niet meer op
vakantie geweest en daarom besloot
Rianne om haar uit te nodigen bij haar
in huis in Melderslo. “Als we bellen
vroeg ze altijd: ‘Mag ik een keer naar
jou toe?’ Het leek me een goed idee.

Dan is ze even weg uit haar omgeving en kan ze hier tot rust komen”,
zegt Rianne. Gemakkelijk ging het
organiseren van deze vakantie niet.
Er moest heel wat geregeld worden, zo
moest er een verpleeghuisbed en een
tillift komen en moest Annie vervoerd
worden in een rolstoelbusje. “Het was
nogal een volksverhuizing, maar
uiteindelijk is het gelukt. In de zorg
is maar heel weinig geld beschikbaar
voor dit soort dingen. Daar kan ik me
heel erg over opwinden. Toen ik nog in
Maastricht werkte, ging het veel beter
met de zorg. We konden ieder jaar met
de mensen daar op vakantie en als je
ergens heen wilde, dan huurde je een
busje en kon je gaan. Tegenwoordig is
dat er allemaal niet meer. Annie gaat
heel af en toe de stad in, maar daar
houdt het ook echt mee op.”
Annie en Rianne hebben tijdens de
logeerdagen heel rustig aan gedaan
en rondgekeken in de omgeving.
Annie: “We zijn in Venlo geweest, om

winkeltjes te kijken. Daar heb ik een
hele mooie tas gekocht en geurstokjes
voor op mijn kamer. Hier in de buurt
hebben we frietjes gegeten en een
Horster Pannetje. Als ik ergens nog
nooit geweest ben, dan wil ik natuurlijk
wel alles proeven wat ze daar hebben.”
Annie heeft het prima naar haar zin
gehad in Melderslo, vertelt ze. “Het is
heel fijn dat dit mocht. Ik heb het altijd
goed kunnen vinden met Rianne en
we zijn altijd heel lief voor elkaar. Ik zit
vaak genoeg alleen op mijn kamertje
en heb weinig mensen om mee te praten. Dus ik ben heel blij dat ze me niet
in de steek heeft gelaten en dat ik hier
welkom ben.” Rianne heeft ook een
leuke tijd gehad met Annie. “Het was
ontzettend gezellig. Iedereen vindt het
heel bijzonder dat ik dit allemaal geregeld heb, maar eigenlijk zou dat niet zo
bijzonder moeten zijn. Ik ben gewoon
blij dat ik dit voor haar kan doen. Hier
wordt Annie heel gelukkig van, daar
kan ze nog maanden op teren.”

Dorpsraad Lottum: meer
parkeerplek bij Maas
De dorpsraad in Lottum wil extra plekken inrichten voor inwoners en toeristen om te zitten aan de Maas.
Die wens leeft volgens de dorpsraad in het dorp. Daarnaast moet er met het oog op toerisme in Lottum extra
parkeerruimte komen aan de bij de Maas gelegen Opperdonkseweg.
De dorpsraad heeft onder
andere een paar stroken naast de
weg die naar het veer leidt op het
oog. Aan elke kant moet een deel
worden ingericht voor recreatie. De
bedoeling is om stukken van deze
grond bezaaien met bermbloemen.
Behalve de grond bij het veerpont
was de dorpsraad ook voornemens
om een gedeelte bij de monding
van de Molenbeek in te ruimen voor
recreatie. Dit plan is echter tegen
gehouden door Rijkswaterstaat. Voor

de andere plannen is de dorpsraad nog
in gesprek met betrokken partijen.
Om het toerisme in Lottum te
bevorderen moeten er ook extra
parkeerplaatsen komen. De Markt staat
volgens de dorpsraad in de zomer vaak
vol geparkeerd. Als daar activiteiten
plaatsvinden is er nu geen alternatief.
Dat moet met het creëren van
parkeerruimte aan de Opperdonkseweg
opgelost worden. Die bevindt zich
met 200 meter op loopafstand van de
Markt. De dorpsraad heeft ook nog

andere suggesties in beraad waar
de extra parkeerruimte zou kunnen
komen.
Een ander probleem is de slechte
bereikbaarheid van de Maasoever.
Mensen moeten nu nog door de
weilanden en komen zo in aanraking
met het vee. Hierover is de dorpsraad
nog in gesprek met het Limburgs
Landschap, de beheerder van de
grond. Wat betreft de recreatieplekken is de doelstelling om deze binnen
een paar jaar te realiseren.

De snelkraak vond plaats bij
een winkel aan de Veemarkt in
Horst. Tegen 04.00 uur ’s ochtends
hoorde een getuige een aantal
doffe klappen. Toen hij ter hoogte
van de winkel kwam, zag hij twee
personen wegvluchten in de richting
van de Schoolstraat. Zij hadden een
raam van de winkel, aan de kant
van de Herstraat, ingeslagen. Ter
hoogte van de Molenstraat stond

een fiets, waarop zij beide de
Waterstraat in zijn gereden. Volgens
de getuige zijn de daders ongeveer één minuut binnen geweest.
Een woordvoerder van de politie
geeft aan dat er een aantal pakken
shag zijn weggenomen. Wie meer
informatie over de snelkraak heeft
kan contact opnemen met de politie
via 0900 88 44 of Meld Misdaad
Anoniem 0800 70 00.

Auto over de kop
op A73
Op de A73, ter hoogte van Horst, is dinsdagavond 23 juni rond
22.15 uur een auto over de kop geslagen. Daarbij vielen geen gewonden.
De auto werd bestuurd door
een inwoonster uit Venray. Ook de
drie overige vrouwelijke passagiers
zijn afkomstig uit deze plaats.
De bestuurster verklaarde door
onbekende oorzaak de macht
over het stuur te hebben verloren,

waarna zij de rechterberm raakte
en over de kop in de greppel
terecht kwam. Een woordvoerder
van de politie geeft aan dat de
inzittenden geen verwondingen
hebben opgelopen en dat er alleen
materiële schade was.

LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

Ook zo klaar met uw huidproblemen?

Huidzorg Horst

Last van huidproblemen, ongewenste
haargroei, oedeem of littekens?
Geef uw huidzorgen uit handen
en maak een afspraak met Wendy
of Evelien van Huidzorg Horst.

Kijk nu op www.huidzorghorst.nl

Wendy Kuunders Evelien Minten
06 - 42 15 30 23
06 - 34 94 84 19
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Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke tijd.
’t Geeft ons moed om verder te leven.
De vele blijken van medeleven na het overlijden van

Hay Verstegen
hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.

Het was hartverwarmend om te zien dat zo velen waren gekomen
om ôzze Pap, Opa, en Super-Opa,

Vullings Gir

Sevenum, juni 2015

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

de laatste eer te bewijzen.
Het gaf duidelijk aan dat hij niet alleen voor ons, maar ook voor
anderen veel heeft betekend. Voor uw belangstelling in welke vorm
dan ook betoond, zeggen wij U oprecht hartelijk dank.
Mia Vullings-Driessen
Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.

Door Verstegen-Janssen
Kinderen en kleinkinderen

America, juni 2015
De zeswekendienst vindt plaats op 5 juli om 11.00 uur
in de Parochiekerk van America.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het warme medeleven,
de vele troostende woorden en de veelzeggende kaarten
na het overlijden van mijn lieve man, onze pappa en opa

Wij willen graag iedereen bedanken voor het lieve medeleven
dat wij mochten ontvangen na het overlijden
van onze lieve mam en omi

Cas Heuvelmans

Riek Stax-Linders

Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun.
Angela Heuvelmans-Zegers
Kinderen en kleinkinderen

Dit heeft ons erg goed gedaan.
Hartelijk dank ook voor uw bijdrage,
bestemd voor de “Vrienden van Hof te Berkel”.

Horst, juni 2015

Kinderen en kleinkinderen

Mara,

30 juni 2010

Jouw manier van les geven was een feest voor ons allemaal
Bedankt voor je enthousiasme, inspiratie en inzet
Jos, Marieke - Max en Saartje
heel veel sterkte met dit grote verlies
Begeleiding en bezoekers van de Naobere

Geschokt namen we kennis van het plotseling overlijden
van ons bestuurslid

Jan Vogelzangs
In maart kregen we bericht dat hij ernstig ziek was, maar dat het
zo snel moest gaan hadden wij niet aan zien komen en verwacht.
We verliezen in Jan een zeer gewaardeerde vrijwilliger
die steeds zijn vrijwilligerswerk voor de leden van FNV Bondgenoten
met veel plezier en toewijding uitvoerde.
Onze gedachten gaan uit naar Ien, Wendy en verdere familieleden
en vrienden. Wij wensen hen veel sterkte toe.
Namens FNV Bondgenoten:
Bestuur woonafdeling Horst

Heerlijke verse asperges,
ook geschild! Tot en met za 27-6, van
9-17u nog verse asperges te koop bij
Verhaeg Asperges, Kranestraat 38 Horst.
Tel. 077 398 65 90.
Gevonden kentekenplaat op
Swolgenseweg in Tienray.
Tel. 0478 69 20 46.

Het Stiltehuis. Massage en coaching.
Nieuwe klanten en studenten/jongeren
met korting. www.het-stiltehuis.nl
Te koop bbq pakket: bbq vlees
van onze scharrelvarkens. Pakket
voor 4 personen € 18.-. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.

Quint Bos

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

30 juni 2015

In mijn herinneringen blijf je leven
In gedachten zie ik je keer op keer
De tijd heelt niet alle wonden
En soms doet het wat minder zeer
Maar zolang je naam nog wordt gezegd
Mag de wereld verder gaan
Want dan verdwijn je hier nooit echt
Als men je naam noemt blijf je bestaan.
Mam en Huub, Denis en Mariska,
Sally en Philippe, en hun kinderen

Dankbetuiging

Wij danken u voor de warme belangstelling
bij het ziek zijn, overlijden en bij de uitvaart van

Annie Esther Kersten
Een speciaal woord van dank aan de mensen die haar liefdevol
verpleegd hebben. Het heeft ons goed gedaan.
De opbrengst voor het kindertehuis in Chili is door
S.O.S. Meerlo Wanssum aan de stichting overgemaakt.
De zeswekendienst is zondag 12 juli om 10.30 uur
in de Sint-Lambertuskerk te Horst.
Fam. Kersten, p/a Spoorstraat 52, 5865 AJ Tienray
Gevonden grijze herenfiets Braxton 7.
Tel. 077 465 27 21.

Te koop bankstel -1-2-2 ½, groen stof.
Prijs 100.00 euro Tel. 06 13 31 23 33.

Van Hout en Janssen Deurne 70 jaar.
Vele jubileum aanbiedingen.
Piet Mondriaanstraat 1, Deurne. Ruime
keuze in (hoek)banken, (relax)fauteuils,
woonprogramma’s en slaapkamers.
Koopzondag 28 juni.

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

Dag en nacht bereikbaar

Op alles 3 halen 1 betalen! Wij gaan
ermee stoppen. Op het hele assortiment
3 halen 1 betalen. Dus scoor nu nog die
mooie merkkleding voor een habbekrats! Second Life Exclusive. Hoofdstraat
23 in Horst. Vrij 10-18 uur zat 11-17 uur.

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

www.theoarts.com

Modegalerij Nieuw Aast,
Broekhuizerweg 40 Lottum. Zaterdag
27 juni uitverkoop van o.a. stoffen,
alles voor carnaval en communie met
50% korting.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Uw feest in een huiskamercafé?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59
of cambrinushorst@home.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in huis of ondersteuning
bij mantelzorg? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.
Gezocht personeel. Wij zijn op zoek
naar enthousiaste mensen vanaf 15
jaar die ons leuke team willen komen
versterken. Voor meer info mail naar
info@eetwinkelbebo.nl
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Hortensiadagen: vrijdag 26 en
zaterdag 27 juni. Tijdens deze dagen
superaanbieding: div. srt. hortensia’s
o.a. Annabelle, boeren en pluim,
3 voor € 10,00 of 10 voor € 27,50
(op=op). Wij zijn deze dagen open van
9.30-16.30 uur. De koffie staat klaar.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
of 06 40 32 71 08. ’t Veld Tuinplanten
Oude Heldenseweg (naast!! 13a)
Maasbree.
Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, ideaal voor ouders met
kleine kinderen. Kijk ook op facebookpagina Winterberg Appartement,
info: jeanne.verdellen@hotmail.com
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys Langstraat
64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
DiDji’S Natuurlijk! Uw regiospecialist
in natuurlijke dierenvoeding.
Hondenbrokken, kattenbrokken,
KVV, vers enz. Gratis levering mogelijk
vanaf 25,-. info@didji.nl
06 40 88 97 54 www.didji.nl
Verloren sleutelbos omgeving
Sevenum. Tel. 077 398 76 50.
Te huur éénpersoonswoning aan de
rand van Horst. Tel. 06 12 87 81 30
Streekproducten te koop. Rode, witte,
zwarte en kruisbessen. Over de Beek 23
Tienray, tel. 0478 69 14 68.
Te koop vleespakketten
van onze scharrelvarkens. Een pakket
van 10 kg € 50,- Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33
Ouderen Biljartclub VIOS zoekt nog
nieuwe leden, liefst met biljartervaring.
De club heeft een eigen oefenlokaal v.v.
alle faciliteiten, op Tongerloseweg 2 te
Hegelsom. Contactpersoon, dhr. Frans
Beelen tel. 077 398 20 22.
Verloren op dinsdag 23 juni een hoesje
(2 bankpasjes in en 2 O.V. pasjes)
Svp afgeven bij Rabobank in Horst of
bel 06 83 26 28 36.
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Wens om Lambertuskerk open te stellen
Het is de grote wens van deken De Graaf Woutering om het atrium van de Lambertuskerk in Horst toegankelijk
te maken en de deuren van de kerk altijd te openen. Hiervoor wil hij een transparante afscheiding achter in de kerk
realiseren, zodat iedereen naar binnen kan kijken.

Imke Emons verrast in
Puur Geluk
Het tv-programma Staatsloterij Puur Geluk besteedde vrijdag 19 juni aandacht aan het verhaal van de Horster
Imke Emons en haar gezin. In het programma worden ‘geluksmomenten’ uitgedeeld aan mensen die het volgens de
makers echt verdienen.

De deuren van het atrium, het
zogenaamde voorhof van de kerk, zijn
normaal gesproken alleen geopend als
de kerk ook open is. “En dat is eigenlijk
te weinig”, vertelt Henk Versleijen,
bestuurslid van de federatie Horst.
“De kerk staat midden in het centrum
van Horst en daarom willen we deze
juist ook bij het centrum betrekken. Nu
is het een soort gesloten bastion,
terwijl de kerk echt deel van het
centrum moet uitmaken en een functie
moet hebben. Er zijn gesprekken
geweest met het Centrum
Management en de gemeente om de
deuren van het atrium en de kerk
voortaan altijd op te stellen.” Het
probleem hiervan is dat er dan ook
altijd toezicht in het atrium en de kerk
zou moeten zijn, waarvoor de
Lambertuskerk te weinig vrijwilligers
heeft.

“De deken heeft het plan om
achterin de kerk, waar de deuren
van het atrium uitkomen, een
transparante afscheiding te plaatsen.
Zo kunnen bezoekers toch het
interieur en de kunstschatten bekijken
of een momentje voor zichzelf
nemen, maar niet de hele kerk
betreden”, aldus Versleijen. Concrete
plannen voor de afscheiding zijn er
nog niet, maar er wordt gedacht aan
een soort glazen wand of traliewerk.
“De exacte invulling hangt af van
hoeveel geld we beschikbaar hebben.
Het project wordt gefinancierd uit
vrijwillige bijdrages en giften. De
deken heeft tijdens zijn 25-jarig
jubileum op zondag 14 juni al
gevraagd om bijdrages. De volgende
stap is dat we gaan kijken wat
we precies met dat geld kunnen
realiseren.”

LUIKSE
MARKT IN
WANSSUM
ZONDAG
5 JULI
VAN 09.00 - 17.00 UUR

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

Entree € 3,00

Kinderen t/m
12 jaar GRATIS

Meer info:
Eric van Aerle - 0492-525483
Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

Een kleine week geleden stapte
Imke Emons nietsvermoedend bij haar
vriendin Nikky in de auto. Zij dacht
dat ze een gezellig middagje op stap
gingen. “Omdat ik had verwacht dat
ik met Nikky mee zou gaan naar haar
werk en een gezichtsbehandeling zou
krijgen, had ik ook niet mijn haar en
make-up gedaan. Iets wat ik ondanks
alles altijd toch nog wel zou doen”,
vertelt Imke. De dag bleek echter heel
anders te verlopen. Tijdens de rit was
het radioprogramma van Giel Beelen
te horen, die ook in het complot zat en
die een verhaal vertelde dat Imke wel
erg bekend voor kwam.
In oktober 2013 beviel Imke
zeven weken te vroeg van de
tweeling Fleur en Xavi. Al snel na de
geboorte bleek dat beide kinderen
gezondheidsproblemen hadden. Zo had

Xavi een ernstige hartafwijking, waar
hij aan geopereerd is. Een week na
deze operatie bleek hij een liesbreuk
te hebben met een ingeklemde
blindedarmontsteking, waardoor nog
meer operaties volgden. “Tot de dag
van vandaag moet Xavi regelmatig op
controle of zelfs opgenomen worden.”
De zorgen om hun kinderen zijn de
ouders niet in de koude kleren gaan
zitten. Imke’s echtgenoot kreeg de
diagnose PTSS (posttraumatische
stressstoornis, red.) waarvoor hij nu
behandeld wordt. Imke: “Gelukkig
krijgt hij veel steun van zijn werkgever,
daar zijn we erg blij mee. Fleur heeft
ook nog wat dingetjes, maar verder
doet zij het gelukkig goed. Helaas
is het als gezin met een ziek kindje
ontzettend zwaar en komt er heel erg
veel bij kijken, helemaal als de vader

niets meer kan.” Door alle onkosten
ontstonden er financiële problemen en
was het gezin gedwongen om hun auto
te verkopen. “Mensen in onze positie
kunnen nergens aankloppen voor
steun. En er zijn veel mensen die in
eenzelfde situatie zitten.” Het verhaal
van Imke kwam de makers van Puur
Geluk ter ore. Zij besloten het gezin te
verrassen met een auto.
Een paar dagen na de uitzending
laat Imke weten erg verrast te zijn
met alle reacties. “Ik heb niets
anders gelezen dan lieve en mooie
hartverwarmende berichten en vooral
dat mensen hadden moeten huilen.
Het voelt voor ons als een roze wolk,
de roze wolk die wij nog niet hebben
gehad. Maandag moet Xavi weer naar
Utrecht, maar dit heeft ons wel echt
even een flinke oppepper gegeven. ”

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

EEN ZONNIGE
BESTEMMING VOOR

UW VAKANTIEGELD
Vakantiegeld
binnen? Profiteer
het hele jaar
van de zon!
* Deze actie geldt
alleen voor inwoners
van Venlo, Horst aan de
Maas en Peel en Maas.

Investeer uw
vakantiegeld in
zonnepanelen en
u heeft er jaren
plezier van. Uw
woonlasten zijn
blijvend lager en

het is ook nog goed
voor het milieu.
Profi teer daarom
nu van de actie van
LimburgZon*.
Kijk voor alle informatie
op www.limburg-zon.nl.
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Geen windmolens in het buitengebied
Gemeente Horst aan de Maas gaat plannen maken om een of twee windmolens te plaatsen in het industriegebied Klavertje 4. Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 23 juni, waarin de raad
instemde met de visie van het college over het beleid ten aanzien van windmolens.
Volgens het Provinciaal
Omgevingsplan moeten er in Limburg
ongeveer 35 windmolens geplaatst
worden. De provincie vraagt daarom de
gemeentes mee te doen aan een

verkenning naar de mogelijkheden
voor windmolens en heeft per
gemeente voorkeursgebieden
aangeduid waar deze windmolens
zouden kunnen komen. In Horst aan de

Maas zou dit bijna het gehele buitengebied zijn. Eerder gaf het college al aan
het hier niet mee eens te zijn. In haar
visie pleit zij dan ook om alleen het
gebied Klavertje-4 beschikbaar te

Jaarverslag bezwaren en
klachten
Gemeente Horst aan de Maas heeft het jaarverslag van bezwaren en klachten in 2014 uitgebracht. Het
verslag laat zien dat het totale aantal bezwaren en klachten is toegenomen ten op zichte van vorig jaar, maar dat
deze wel sneller afgehandeld zijn.
Vergeleken met 2013 is er
sprake van een stijging van het
aantal bezwaren dat behandeld is
door de commissie. De invoering van
het Damoclesbeleid is hier onder
andere de oorzaak van. De burgemeester maakt hierbij gebruik van
zijn bevoegdheid om een woning of
lokaal tijdelijk te sluiten nadat drugs
is aangetroffen. Bij deze besluiten
wordt bijna altijd bezwaar gemaakt.
De doorlooptijden van het behandelen van deze bezwaren zijn in

vergelijking met 2013 verbeterd, maar
vragen nog steeds aandacht. Zo zijn
de doorlooptijden bij het team WOZbelastingen toegenomen als gevolg
van het vaak indienen van bezwaren op
‘no cure no pay’ – basis. Deze bedrijven
dienen vaak pas vijf maanden na het
indienen van een bezwaarschrift een
motivering in.
Vanaf 2015 gaat de gemeente
meer aandacht geven aan persoonlijke
aanpak bij de behandeling van
bezwaren door de commissie.

Standaard wordt voortaan na
ontvangst zo snel mogelijk telefonisch
contact opgenomen met de
bezwaarmaker.
Het aantal klachten dat ontvangen
is gestegen van 24 in 2013 naar 46
in 2014. De gemeente noemt hiervan
als oorzaak dat de klachten beter
geregistreerd en herkend worden.
Het merendeel van deze klachten is
snel opgelost. In 2015 is er nog meer
aandacht voor klachtbehandeling en
–registratie.

stellen voor windmolens.
Verantwoordelijk wethouder Birgit op
de Laak: “Door ons proactief op te
stellen, voorkomen we dat we
windmolens moeten plaatsen op
plekken waar we dat niet willen, zoals
in het buitengebied.”
Alle partijen, behalve SP, stemden
uiteindelijk in met de beleidsvisie
van het college. Jan Wijnen van PvdA:
“Duurzaamheid vinden wij een heel
belangrijk thema en buitengebieden
vinden wij niet geschikt voor windenergie. Wij stemmen in met de visie,
maar vragen ons wel af hoe het zit met
zonne-energie, wordt daar ook nog
naar gekeken?” Ook CDA en Essentie
pleitten voor het bekijken van andere
methodes voor duurzame energie naast
windmolens. Essentie stelde daarnaast
in een motie die werd aangenomen
voor om ook een beleidskader op te
stellen voor het plaatsen van windmolens die lager dan 20 meter zijn.
SP en D66 waren minder enthousiast over de beleidsvisie van het college,
hoewel D66 hier wel mee instemde.
Beide partijen hadden liever gezien
dat er meer windmolens geplaatst
gaan worden. Henk Kemperman van
D66: “Als D66 zijn wij voor alternatieve
energie. Het beleidsplan is een goed
begin, maar volgens ons nog onvoldoende. We hebben een taak gekregen
van de provincie, waarom doen we hier
niet meer mee? Windmolens zouden

wat ons betreft ook geplaatst kunnen
worden in kassengebieden, industriegebieden en op het Floriade-terrein.”
Hoewel de SP eerder aangaf zich liever
te willen verzetten tegen de plannen
van de provincie om windmolens in
Horst aan de Maas te plaatsen, zag de
partij nu liever meer windmolens dan
het voorgestelde aantal van één of
twee. “Met een buitengebied zo groot
als het onze is het gek dat we maar
zo weinig windmolens gaan plaatsen.
Vindt het Rijk dit wel voldoende? Wij
plaatsen liever nu meer windmolens
dan dat we straks gedwongen worden
om ze te plaatsen op plekken waar we
die niet willen”, aldus Bart Cox.
Over de wens van SP en D66 om
meer windmolens te plaatsen in Horst
aan de Maas zei wethouder Birgit
op de Laak: “Ik merk dat sommige
partijen het aantal windmolens dat wij
voorstellen te mager vinden. Daarbij
moet ik wel opmerken dat er in het
hele Klavertje-4 gebied acht of negen
windmolens geplaatst gaan worden,
waarvan een of twee op grondgebied
van Horst aan de Maas. Meer kan daar
echt niet, omdat we rekening moeten
houden met het feit dat er ook mensen
wonen in dat gebied. De partijen
hoeven ook niet bang te zijn dat het
rijk of de provincie ons later meer
windmolens opdringt, want dat is nu
niet aan de orde. Door zelf het initiatief
te nemen, voorkomen we dit juist.”

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS MET TIJDELIJK EXTRA VOORDEEL!
ALLEEN IN JUNI

EEN
VAATWASSER
CADEAU!*
Bij aankoop
van een
keuken.

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE
STATIONSSTRAAT 67, T 0493-441111

SOMEREN
BOERENKAMPLAAN 143, T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

TILBURG
* Bij aankoop van een keuken.
Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Overname Bakkerij Sijbers Meerlo
Wim en Wil Sijbers stoppen na 27 jaar met hun bakkerij in Meerlo. Bakkerij Sijbers sluit per 30 juni de deuren en
wordt overgenomen door Ruben Lambi en Kim Steegh uit Venlo. De bakkerij gaat vanaf 17 juli verder onder de
naam Maison Lambi.

eigenaar. Er zijn diverse reacties
geweest en uiteindelijk worden Ruben
Lambi en Kim Steegh uit Venlo de
nieuwe eigenaren. We zijn erg blij dat
we toch opvolgers gevonden hebben.
Voor onszelf, maar vooral voor de
gemeenschap in Meerlo”, vervolgt Wil.
Ook voor Ruben Lambi en Kim
Steeghs komt de overname goed uit.
“We zijn al vijf jaar op zoek naar een
bakkerij. Op een gegeven moment
vernamen we dat Bakkerij Sijbers
ermee wilde stoppen. We hebben toen
contact opgenomen met Wim en Wil
Sijbers en zo is de huurovereenkomst
uiteindelijk tot stand gekomen”,
vertelt Ruben. Ruben en Kim worden
de nieuwe huurders van de bakkerij.

Wim en Wil blijven gewoon in het pand
boven de bakkerij wonen. De eerste
twee weken helpen zij de nieuwe
eigenaren met opstarten, daarna
nemen ze afstand van de bakkerij.
Ruben: “Onze plannen zijn om
de bakkerij in Meerlo vooral voort
te zetten zoals het was. We gaan
het assortiment waarschijnlijk iets
verkleinen, maar we willen de
kwaliteit hoog houden. Onze visie
is om te werken met zelfgemaakte
producten. We gebruiken zelf geen
kant-en-klare en kunstmatige
producten. De bakkerij in Meerlo
gaan we gebruiken als productie
en verkoop, in Venlo openen we in
augustus nog een verkoopfiliaal”.

Fixet wordt Hubo
XL Sevenum
Twee jaar geleden hadden Wim
en Wil Sijbers al een koper gevonden.
Die koop ging op het laatste moment
echter niet door. “Op het allerlaatste
moment bleek dat de kopers de
financiën niet rond kregen. We waren
in het weekend verhuisd en op dinsdag

moesten we alweer terug verhuizen
naar onze bakkerij omdat er geen geld
kwam. Dat was erg dramatisch”, licht
Wil Sijbers toe.
Wim en Wil wilden echter toch
stoppen met de bakkerij. “Als we
geen opvolger hadden gevonden,

waren we toch gestopt. Wim is al
vanaf zijn veertiende aan het werk in
een bakkerij. Begin dit jaar werd hij
65, dus hij heeft ruim vijftig jaar aan
een stuk door gewerkt. We hebben
de afgelopen jaren voornamelijk via
vakbladen gezocht naar een nieuwe

Fixet Sevenum opent donderdag 2 juli haar deuren als Hubo XL Sevenum.
De winkel verandert van naam en breidt haar aanbod uit. Het openingsweekend vindt plaats van donderdag 2 tot en met zaterdag 4 juli.
Hubo XL Sevenum wordt een grote
winkel waar klanten naast het reguliere
doe-het-zelf assortiment en aandacht
voor veel maatwerk, ook terecht
kunnen voor aanbod als bouwstoffen,

plaatmaterialen en tuinhout. Tijdens
de verbouwing van Fixet naar Hubo XL
blijft de winkel gewoon open. Hubo
timmert met 50 nieuwe winkels in
Nederland hard aan de weg.

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

Communicatie
voor op vakantie
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Wist je dat ze in Griekenland ‘nèh’ zeggen én hun hoofd licht schudden
als ze ‘ja’ bedoelen? Ik ook niet, totdat ik er na mijn eerste week uitwisseling achter kwam dat mijn klasgenoten een stuk vriendelijker waren dan ik
eerst dacht.

Ga je deze zomer op vakantie?
Houd er dan rekening mee dat je
naast taal, ook andere barrières
in je communicatie kunt ervaren.
Want ook je gebaren zijn cultureel
bepaald. Als je een bericht verwerkt,
gebruiken je hersenen daarvoor
je referentiekader: de dingen die
je kent en snapt. Dat kader is
gedeeltelijk cultureel bepaald. Als je
met iemand uit een andere cultuur
communiceert, is de kans groter dat
jullie referentiekader niet helemaal
overlapt en dat je elkaar daardoor
moeilijker begrijpt.
Wie aangeeft dat hij zijn eten
lekker vindt door met zijn duim en
wijsvinger een cirkel maakt en de
andere vingers in de lucht te steken,
kan iemand uit Zuid-Amerika zwaar
beledigen. In Frankrijk zien ze dat
symbool als ‘nul’, terwijl hetzelfde
teken in Japan staat voor ‘geld’. Zo

zijn er vele symbolen met variërende
betekenissen in verschillende culturen.
Het lastige met cultuur is dat
het niet alleen per land verschilt.
Soms zijn binnen een land ook grote
verschillen merkbaar. Denk aan een
donkere jongere uit het zuiden van
de Verenigde Staten en een blanke
accountant op leeftijd uit New York.
Zij ervaren waarschijnlijk dezelfde
verschillen als een Nederlander en een
Griek ervaren in hun communicatie.
Cultuur verschilt namelijk ook nog
eens per leeftijd, geslacht, opleiding
of geloof.
Ook zakelijk doet het risico
zich voor. Wil je met je bedrijf
internationale klanten trekken, dan
is je website vertalen slechts stap
één. Kijken of je bedoelingen en
symboliek overeind blijven in een
andere samenleving is stap twee.
Pas je website daarom zoveel
mogelijk aan de lokale cultuur aan.
Is deze bijvoorbeeld sterk mannelijk,

benadruk dan status. Werk je in een
vrouwelijke cultuur? Richt je reclame
dan op de underdog. Een Chinese
website is rood als symbool voor
geluk, maar in Japan betekent rood
juist gevaar. Nederlanders spreken
heel direct, maar in Aziatische landen
zijn ze juist erg indirect.
Als je met mensen uit een
andere cultuur communiceert,
dan ligt het gevaar verkeerd
geïnterpreteerd te worden dus
altijd op de loer. Het overbruggen
van jullie cultuurverschil wordt
makkelijker als je je hiervan
bewust bent. Dat voorkomt al een
boel onduidelijkheid en zo kun je
iedereen recht in de ogen kijken.
Behalve in Japan dan.

Handelstraat 17, Horst

LAAT JE
ZIEN
Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Kapsters MooiHaar genomineerd

Goldwell ColorZoom
Challenge
Twee kapsters van kapsalon
MooiHaar uit Horst werden afgelopen zondagavond 21 juni genomineerd voor de Goldwell ColorZoom
Challenge. De Goldwell ColorZoom
Challenge is een wedstrijd voor
kappers om hun kleurexpertise en
creativiteit te demonstreren.
Uit alle inzendingen werden op
zondag 21 juni uit elke categorie
drie kanshebbers genomineerd. Van
MooiHaar werd Esther Janssen –
Schreurs genomineerd in de categorie
Partner Colorist. Deze categorie is voor
alle stylisten die nu of in de afgelopen
jaren werkzaam zijn of waren voor
Goldwell als trainer of freelancer. Esther
werd dit jaar voor de vijfde keer op
rij genomineerd in deze categorie.
Maartje Hagens werd genomineerd in
de categorie New Talent Colorist. Deze
categorie is voor kappers met minder
dan vijf jaar beroepservaring.
De internationale jury beoordeelt
uiteindelijk wie de Nederlandse winnaars zijn. De winnaars mogen deelnemen aan de internationale live finale in
Las Vegas.

(Advertorial)

Logopediepraktijk Stappers-Dijkman

Vrijwillige Kwali
teitstoets behaald

Logopediepraktijk Stappers-Dijkman heeft op zaterdag 20 juni de
toets laten uitvoeren door HealthCare Auditing (HCA). De praktijk heeft
de Kwaliteitstoets aangevraagd met de intrinsieke motivatie om
middels de audit te bekijken op welk niveau de praktijk staat. De audit
heeft dit inzicht daadwerkelijk verschaft waardoor de praktijk een
bevestiging heeft gekregen van de hoogstaande kwaliteit van de
geleverde logopedische zorg. Beide vestigingen (Het Zorghoes in Horst
en gezondheidscentrum ’t Raadhuis in Meerlo) zijn tijdens deze toets
beoordeeld. (Foto: auditor HCA, Ester Stappers-Dijkman, auditor HCA)

HALLO voordeelpas
Deelnemers
ering
it zond
met u n drinken.
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e
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g is all
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Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de
volgende deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Hof van Kronenberg

anco lifestyle centre

Huis van de Streek

Beej Mooren

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Blauwebessenland

Lunchroom Lekker Gewoën

Boerderijwinkel Lenders

Museum de Kantfabriek

Bootcamp Power

My-LifeSlim

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Staatsie 1866

Duet Kappers

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eetcafé ’t Dörp

Toffedag.nl

Eethuis BRaM

TVI Computers

FotoID

Ut Snoephuuske

Het LoopCentrum

VARG Outdoor & Travel

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
Veemarkt 7a, Horst
Stationsstraat 137, Hegelsom

Het Maashotel

Veerweg 11, Broekhuizen

Kronenbergweg 19, Kronenberg
Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
Americaanseweg 8, Horst

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Meterikseweg 84, Horst

Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst
www.toffedag.nl
Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas
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Geboortecentrum:
alle echoscopie onder één dak
Tijdens iedere zwangerschap worden meerdere echo’s gemaakt, waarbij niet hoorbare geluidsgolven worden omgezet in beelden.
Het nieuwe Geboortecentrum is dan ook ‘the place to be’ als het gaat om het uitvoeren van deze echo’s: zowel het Centrum Verloskundig
Onderzoek Noord-Limburg als de echoscopistes van VieCuri hebben hier een plek.
Geboortecentrum, VieCuri heeft zelf ook twee
echoscopistes in dienst. “Onze werkzaamheden
komen deels overeen met de taken van het
echocentrum”, vertelt echoscopiste en tweedelijnsverloskundige in VieCuri Monique Cuypers.
“Verschil is dat wij de 20-wekenecho’s en andere
reguliere echoscopische onderzoeken uitvoeren
bij vrouwen die onder behandeling zijn van de
gynaecoloog. Daarnaast verwijzen verloskundigen in de regio en het CVONL naar ons door
wanneer hier medisch gezien aanleiding toe is,
en de zwangerschap ‘anders dan anders’
verloopt. Bijvoorbeeld wanneer het kindje
verkeerd ligt, als sprake is van een groeiachterstand, een te forse groei van de baby, te weinig
of te veel vruchtwater of van afwijkingen aan de
placenta. Wanneer wij serieuze afwijkingen
signaleren of vermoeden, wordt de zwangere
doorverwezen naar het academisch ziekenhuis
Maastricht.”

Aan het begin van de zwangerschap wordt
een zogeheten termijnecho gemaakt. Hierbij
worden onder meer de vitaliteit van de
zwangerschap, de hartactie van de baby en de
buikwand onder de loep genomen en wordt de
uitgerekende datum vastgesteld. Daarnaast
kunnen aanstaande ouders rond de twaalfde
week kiezen voor de zogeheten combinatietest.
Hierbij wordt het risico op een kindje met
bijvoorbeeld het Syndroom van Down in kaart
gebracht door middel van een nekplooimeting
en een bloedonderzoek.

20-wekenecho
Eén van de meest spannende momenten in de
zwangerschap is de 20-wekenecho. Zwangere
vrouwen in de regio die onder behandeling zijn van
een verloskundige worden voor deze screeningstest
doorverwezen naar het Centrum Verloskundig
Onderzoek Noord-Limburg (CVONL). Eerst was dit
centrum gevestigd aan de Hagerhofweg in Venlo,
sinds kort heeft dit ook een plek in het Geboortecentrum. “Het CVONL, ook wel het echocentrum
genoemd, is een samenwerkingsverband van zes
Noord-Limburgse verloskundigenpraktijken”,

legt Mieke Renkens, coördinator van CVONL, uit.
“Wij beschikken over een geavanceerder echoapparaat dan de reguliere verloskundigenpraktijken en
kunnen hiermee uitgebreider onderzoek doen.
Bij de 20-wekenecho kijken we of er eventuele
afwijkingen zichtbaar zijn, naar de groei en naar de
hoeveelheid vruchtwater en checken we waar de
placenta zich bevindt. Ook kunnen we zien of het
een jongetje of een meisje wordt.”
Doorverwijzen
Niet alleen het CVONL voert echo’s uit in het

Starters in de regio
Color Connect Kleur- en stijladvies
Color Connect
Kleur- en stijladvies
Eigenaar Marlie Franssen
Adres
Van Bocholtzstraat 25
5961 SG
Plaats
Horst
Telefoon 06 20 32 09 97
E-mail
info@colorconnect.nl
Website www.colorconnect.nl
Sector
uiterlijk/
dienstverlening
Start
01-01-2015
Bedrijf

Activiteiten
Kleur is het eerste wat de
mens waarneemt. Kleur
beïnvloedt je houding, je
gedrag, je geest. Kleur valt niet
te ontkennen en gebruiken we
voor allerlei doeleinden. Van
onze visuele communicatie
krijgen we tachtig procent
binnen door middel van kleur.
Denk maar aan de
verpakkingsindustrie.
Deze theorie wordt vertaald
naar je persoonlijke
presentatie. Met kleur kun je
laten zien wie je bent, zonder
iets gezegd te hebben. De

eerste indruk dus.
Als je weet met welke
kleuren je jouw boodschap
benadrukt, heb je een streep
voor bij anderen. Onmisbaar bij
sollicitaties of zakelijke
besprekingen. Als jij je beste
kleuren draagt, ben je veel
zichtbaarder voor je omgeving.
Daarnaast communiceer je
onbewust, omdat ons brein op
kleuren is geprogrammeerd. Dit
werkt in je voordeel.
Door middel van een
kleurenanalyse weet je welke
kleuren jou het mooist maken.
Wil je krachtiger overkomen,
laten zien wat je te vertellen
hebt, of meer kleur in je kleding,
maar weet je niet hoe? Maak dan
een afspraak voor een
kleurenanalyse. Naast
individuele trajecten, kun je bij
Color Connect ook terecht voor
presentaties en workshops.
Doelgroep
Color Connect richt zich op
particulieren die qua uiterlijk het
beste uit zichzelf willen halen en

hier in willen investeren. Het
specialisme van Color Connect
ligt bij de financiële
dienstverlening, omdat Marlie
jarenlang in deze sector heeft
gewerkt. Ook (startende)
ondernemers die hun
presentatie voor zich willen
laten werken kunnen terecht bij
Color Connect.
Onderscheidend vermogen
De kracht van Color Connect
is dat mensen zich welkom
voelen. Marlie vind het
belangrijk contact te maken
met mensen, op een
gelijkwaardige en rustige
manier op zoek te gaan naar
hun kracht en deze zichtbaar te
maken!

Sneller schakelen
Het feit dat het CVONL en de echoscopistes
van VieCuri allebei zijn gevestigd in het nieuwe
Geboortecentrum heeft volgens beide partijen
een duidelijke meerwaarde. “Het is heel
gemakkelijk om even te overleggen met de
echoscopistes en gynaecologen van VieCuri”,
zegt Mieke Renkens. “De lijnen zijn korter en
daardoor kunnen we sneller schakelen als dat
nodig is. Dat is niet alleen prettiger voor ons,
maar vooral ook voor de patiënt.”
www.geboortecentrumnoordlimburg.nl

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

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

• advies
• workshops
• visagie
Van Bocholtzstraat 25
5961 SG Horst
06 - 20 32 09 97

maakt jouw kracht zichtbaar

www.colorconnect.nl
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GEPLUKT Pim de Bekker

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

Wanneer hij vervolgens op zoek is
naar een nieuwe uitdaging, komt de
ondernemingsorganisatie VNO op zijn
pad. “In mijn zeven jaar daar hebben
we veel klaargespeeld, bijvoorbeeld
op het gebied van milieuwetgeving.
Uiteindelijk wilde ik echter weer graag
het bedrijfsleven in, dus ben ik voor
mijn schoonvader in Suriname gaan
werken”, legt hij uit.

Op naar Suriname

Hij komt oorspronkelijk uit Zuid-Holland, maar is na vele omzwervingen uiteindelijk in Grubbenvorst beland,
waar hij met zich met veel geestdrift inzet voor de dorpsraad. Deze week wordt Pim de Bekker (72) geplukt.
De jonge Pim groeide samen met
zijn ouders, broer en twee zussen
gelukkig op in Gorinchem, waar hij zijn
dagen versleet met voetbal, zwemmen
en waterpolo. Ook school ging hem
goed af. “Ik kon goed leren, waardoor ik vaak de lesstof aan de andere
leerlingen mocht uitleggen. Hier was ik
destijds best trots op”, vertelt hij glimlachend. Op zijn dertiende was het voor
Pim tijd om Gorinchem te verlaten. Hij
vertrok namelijk naar een kostschool in
Roermond, waar hij zijn eerste herinne-

ringen aan Limburg zou opdoen. Na het
behalen van zijn diploma besloot Pim
in het zuiden van ons land te blijven.

‘Hoe heb ik het lef
gehad?’
De studie economie aan de
Universiteit van Tilburg trok hem zeer
aan, vanwege de link tussen wiskundige formules en de aandacht voor
ethiek. “Ook als econoom moet je altijd
ethisch handelen”, aldus Pim.

Na een actieve studietijd was het
voor Pim tijd om zijn dienstplicht te
vervullen. Bij de militaire administratie
wist hij het als jonkie tot officier en
zelfs tot eerste luitenant te schoppen.
“Hier ben ik achteraf verbaasd over
geweest. Hoe heb ik het lef gehad?
Met mijn grote mond dacht ik destijds
dat ik het wel kon”, vertelt hij met een
lach. Na zijn diensttijd begon voor Pim
de zoektocht naar een baan. Bij Douwe
Egberts maakte hij het van trainee tot
international product manager tabak.

In 1978 emigreert het gezin De
Bekker naar Suriname: “Suriname was
net onafhankelijk, dus het leek me
mooi om iets voor de samenleving te
kunnen betekenen. We hebben er veel
nieuwe fabriekjes op weten te zetten,
zoals een tandenpasta- en margarinefabriek.” Na de coup van Desi Bouterse
en de decembermoorden besluit de
familie weer naar Nederland te verhuizen. “We konden niet blijven wachten
daar. De economie lag op zijn gat en
daarnaast zag ik het conflict met de
binnenlanders aankomen. Dit kan helemaal verkeerd lopen, dacht ik nog”,
vertelt Pim. Eenmaal in Nederland,
settelt het gezin zich in Grubbenvorst.
“Limburg sprak me zeer aan. Ik had er
vrienden van mijn kostschooltijd wonen
en ik vierde er ook altijd carnaval,
waarbij ik veel leuke Limburgse meisjes
heb ontmoet”, vertelt hij lachend.
Na bij Océ in Venlo te hebben gewerkt,
komt Pim bij een dakpannenfabrikant
terecht, waar hij als financieel directeur
tot aan zijn pensioen blijft werken.

‘Ik wilde graag
iets voor het dorp
betekenen’
Vandaag de dag houdt Pim zich
bezig met sporten, reizen, zijn eigen
adviesbureau en vrijwilligerswerk.
Zo stopt hij veel tijd in de Lionsclub

Even tot
rust komen
op ons terras!

‘Je staat als mens in
de historie’
Uit zijn werkzaamheden blijkt dat
we te maken hebben met een betrokken persoon. Pim hecht dan ook veel
waarde aan de manier waarop mensen
met elkaar omgaan: “Ik werk graag
op een goede manier met mensen
samen. Ik vond het dan ook erg om na
mijn pensioen mijn collega’s te moeten
verlaten.” Daarnaast hecht Pim veel
waarde aan zijn gezin. “Ik ben trots
op mijn kinderen. Ze zijn een deel
van mijn vrouw en mijzelf. Ik ben van
mening dat je als mens in de historie
staat, een product van je omgeving
bent. Mijn kinderen staan in eenzelfde
traditie. Vandaar vind ik het belangrijk om ze hun Surinaamse roots bij
te brengen.”

PUZZEL

Sudoku
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ng
voor jod
en ou

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

5

Gevraagd:

3

Schooljeugd

(18 t/m 20 jaar)
bij voorkeur jongens,
voor montagewerkzaamheden in kas.
Tijdens zomervakantie.
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Plantenkwekerij
van Vegchel
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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America

r@plantenkwekerijvanvegchel.nl

Venlo, een serviceclub die allerlei
goede doelen steunt. Daarnaast zit
hij in de dorpsraad van Grubbenvorst.
“Ik vond dat ik iets voor anderen moest
doen. Meer specifiek wilde ik graag iets
voor het dorp betekenen, want daar
heb ik nooit eerder iets voor gedaan”,
aldus Pim. Deze functie ligt hem nauw
aan het hart: “Men onderschat wat de
dorpsraad doet. Ik geloof dat zonder
een dorpsraad de cohesie in een dorp
wegvalt. Je kunt als dorpsraad namelijk
echt veel betekenen voor het dorp.
Zo steunen wij bijvoorbeeld de clubs en
leefbaarheidsprojecten in Grubbenvorst
en hebben wij in 2005 als eerste dorp
in Horst aan de Maas een dorpsontwikkelingsvisie opgesteld. Deze ontwikkelingsplannen proberen we nu waar te
maken of hebben we al waargemaakt,
zoals het gezicht naar de Maas, het
centrumplan, meer samenwerking
tussen verenigingen, een gezamenlijk
sportpark en Grubbenvorst Online,
een digitaal dorpsplein dat vindt en
verbindt.”
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opinie 13

Bespreking Poll week 24

Ik ga gebruikmaken van de Greenport Bikeway
Iets meer dan de helft van het aantal stemmers op onze poll van
twee weken geleden, 57 procent, denkt gebruik te gaan maken van
de Greenport Bikeway, de nieuwe fietsverbinding tussen de stations
Horst-Sevenum en Venlo. Zij zien dit fietspad wel zitten. De route
is nu een stuk overzichtelijker en daardoor aantrekkelijker om te
gebruiken. Ook voor toeristen is dit een goede manier om het gebied
per fiets te verkennen. De route zal mensen zeker stimuleren om

in plaats van de auto, de fiets te pakken als zij naar Venlo, of zelfs
verder, willen gaan.
De overige 43 procent laat het fietspad liever links liggen. Het
is bedoeld om het woon-verkeer per fiets te stimuleren, maar het
is nogal wat. De enkele reis is zo’n 15 kilometer op de fiets. Je
reistijd gaat opeens twee uur per dag kosten. En omdat je niet echt
halverwege kunt aanhaken, is hij ook niet echt praktisch vinden zij.

Verhoging van het btw-tarief levert iets extra’s op
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het kabinet overweegt om het btw-tarief op veel producten en diensten
te verhogen van 6 naar 21 procent. Onder andere musea, camping- en
hotelhouders, kapsalons en fietsenmakers moeten dan 15 procent meer
btw gaan rekenen. Maar ook veel andere producten krijgen een hoger btw.
Alleen de primaire levensmiddelen behouden het lage belastingtarief van
6 procent.
Enkele politieke partijen zijn voor deze belastinghervorming. De
maatregel levert het kabinet naar alle waarschijnlijkheid zo’n 4 à 5 miljard
euro op. Dit kan worden ingezet om de lasten op arbeid te verlagen,

wat volgens het kabinet gaat zorgen voor meer banen. Maar als een
belastingverhoging zorgt voor meer financiële stabiliteit en meer banen,
waarom dan geen belastingverhoging op alles toepassen?
Zondag 21 juni gaf GroenLinks echter aan dat de partij niets ziet in
de verhoging van het btw-tarief. Jesse Klaver van GroenLinks noemt de
verhoging een “botte maatregel met veel ongewenste effecten”. Hij vindt
dat bijvoorbeeld de belasting op milieuvervuiling verhoogd moet worden.
Verhoging van het btw-tarief levert iets extra’s op.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 25) > Ik volg het damesvoetbal > eens 46% oneens 54%

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

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

Wat
zeg je?
In Nederland zijn 8 miljoen auto’s geregistreerd. Ter vergelijking: ons land telt ongeveer
18 miljoen fietsen. In Horst aan de Maas heeft
97 procent van de inwoners een auto, 98 procent
zegt een fiets te hebben. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Iets meer dan de helft van de inwoners van deze
gemeente heeft één auto op de oprit staan, 40 procent heeft er twee. De auto wordt in Horst aan de
Maas voornamelijk gebruikt voor woon-werkverkeer.
Daarnaast vindt 22 procent het handig om met de
auto boodschappen te doen. Maar ook voor bezoekjes
buiten de woonplaats, een weekendje weg of een
uitstapje vinden velen het gemakkelijk om de auto te
gebruiken.
Dat Nederland, en daarmee ook Horst aan
de Maas, een fietsland is, blijkt wel uit de cijfers.
Op 2 procent na heeft iedereen een of meerdere
fietsen. Vaak wordt die gebruikt om korte afstanden
te overbruggen of als ontspanning na een drukke
dag. Het openbaar vervoer is ook populair in Horst
aan de Maas, 59 procent zegt wel eens gebruik te
maken van bus of trein. “We gaan meestal met de

Bankrekeningnr.: 13.25.91.189 www.sos-meerlowanssum.nl

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik gebruik de auto
voor bijna alles’
9%
7% anders
reizen
22%
62%
boodwoonschappen werkverkeer

Waar gebruik je de auto
voor?
‘Alleen voor de langere afstanden’
‘Voor de boodschappen’
‘Om op familiebezoek te gaan’

trein als we een dagje uitgaan naar bijvoorbeeld de
dierentuin of pretpark. We maken dan gebruik van
de aanbiedingen van winkels of de NS”, reageert
iemand. “Als we in Nederland reizen gaan we vaak
met de trein. Dat is gemakkelijk en als je op de
aanbiedingen let ook nog erg goedkoop”, zegt een
ander. De overige 41 procent zegt nooit met het
openbaar vervoer te reizen, omdat ze bijvoorbeeld
de auto makkelijker vinden of het gewoon te
ingewikkeld vinden om met het openbaar vervoer
te reizen. Ook het feit dat de verbinding met bus of
trein niet altijd optimaal is, wordt als reden genoemd
om voor ander vervoer te kiezen. “Met het openbaar
vervoer ben ik veel te lang onderweg naar mijn
werk”, zegt deze persoon. Voor anderen is reizen met
de trein of bus bijna niet mogelijk omdat ze slecht ter
been zijn. Zij kiezen dan liever voor een andere vorm
van vervoer.
Voor meer resultaten of aanmelden voor
de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl

kris
kras!
Treinleven
Maar liefst 41 procent van
de inwoners van Horst aan de
Maas maakt nooit gebruik van
het openbaar vervoer, lezen
we deze week in de Wat zeg je.
Ikzelf hoor bij de 11 procent
die regelmatig of vaak gebruik
maakt van de bus of trein. Een
gegeven waar ik een haatliefdeverhouding mee hebt.
Als je woont in Nijmegen,
werkt in Horst en geen auto
hebt, dan ontkom je er niet aan
om regelmatig in de trein en bus
te zitten. Transportbedrijven als
NS en Veolia zijn misschien wel
de meest gehate bedrijven in
Nederland en ook ik ben geen
fan. Zeker op de momenten dat
je je trein gemist hebt omdat de
bus te laat was of vice versa, of
als er weer eens een vertraging
door een aanrijding, defect
treinstel, sneeuw of bladeren op
het spoor of een van de geliefde
sein-, wissel-, bovenleiding- of
stroomstoringen plaatsvindt ,
kan ik wel eens heel chagrijnig
worden.
Maar zoals ik al zei, NS en
Veolia krijgen doorgaans al
genoeg shit over zich heen.
De positieve punten van treinen busreizen mogen ook best
eens benoemd worden. Zo heb
ik sinds tijden al niet meer
zoveel boeken kunnen lezen en
omdat ik lang onderweg ben, is
mijn ochtendhumeur al
verdwenen voordat ik op mijn
werk aankom. En wat dacht je
van al die interessante
gespreken van je medereizigers
die je stiekem, terwijl je doet
alsof je muziek in je oren hebt,
af kunt luisteren?
Kortom: hoewel ik graag
klaag over de bus of trein, valt
het eigenlijk best wel mee. Toch
weet ik nu al dat ik al die
voordelen heel snel vergeten
ben, zodra ik weer op het perron
sta en het gevreesde
“Tuuduuduu. Dames en heren.
De stoptrein richting Nijmegen
…” hoor.

Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

Ook uw organisatie kan gebruik maken van het lezerspanel van Tip Horst aan de Maas!
Neem daarvoor contact op met Marianne Pirlo marianne.pirlo@kempen-media.nl

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

14

politiek

25
06

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Wie is er voor wie?
Wie is er voor wie werd aan het eind van de provincievoorlichtingsavond over de omgevingsvergunning van varkensbedrijf Ashorst plotseling de grote vraag. De provincie gaf voorlichting aan belangstellenden
en omwonenden van het varkensbedrijf. Stevige stankoverlast door het
grote aantal dieren en vergistinginstallatie.
Tot nu had het college van Horst
aan de Maas niets van zich laten
horen en de omwonenden nogal in
de steek gelaten. Het college heeft
een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen afgegeven, wat de
weg voor de uitbreiding van het
bedrijf vrij maakte. De milieueffecten

van de omgevingsvergunning.
Blijvende hinder voor de omgeving.
“Dat is gewoon zo, daar is niets aan te
doen”, was de boodschap.
Dat de toestand beter wordt dan
zoals het er nu staat, is een doek voor
(stank) kende het college nog niet. De het bloeden. De huidige situatie is
deels illegaal. Te gek voor woorden
gemeente vroeg de provincie bij die
dat de ‘verbetering’ wordt vergeleken
verklaring met de buren in overleg te
met die (illegale) situatie. Weer
gaan. Waarom niet eerst zelf?
Door de vertegenwoordiger van de een beloning voor een ondernemer
provincie werd helder aangegeven wat ondanks wetovertreding. Ook is niet
meegenomen dat de gemeente de
de gevolgde procedure was en dat er
weinig te doen was tegen de verlening vergisting had vergund, terwijl ze geen

zicht had op de effecten (40 procent
meer stank dan in 2010).
Aan het eind, toen de bewoners
konden reageren ontstond er een
probleem. Iemand wilde een korte
presentatie geven over de problemen
van de intensieve veehouderij. Dat
was volgens de provincie niet de
bedoeling. Het was ‘hun avond’ en de
aanwezige wethouder van Horst aan
de Maas was het met die opvatting
eens, zoals hij tegen mij zei.
Voor wie is zo’n avond eigenlijk? Alleen voorlichting of mag de

(mondige burger) zelf ook inbreng
hebben? De overheid , waaronder
ons college, weet kennelijk niet dat
ze in dienst is van de burgers en niet
omgekeerd.
Mede door vragen van D66 voelt
de wethouder zich gedwongen om
met enkele omwonenden te praten.
Hopelijk worden de verhoudingen
dan beter ingeschat. Wie is er voor
wie?
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Accommodaties en het geld
Het accommodatiebeleid van de gemeente wordt herijkt. Maar ook het
subsidiebeleid gaat op de schop. Daarnaast heeft de gemeenteraad het
meerjarenonderhoudsplan onlangs vastgesteld. Drie zaken die verbonden
zijn met elkaar, maar wel apart vastgesteld worden.
Bij het accommodatiebeleid kijkt
men naar de staat en houdbaarheid
van de accommodatie in relatie tot
de verwachte ontwikkelingen van de
vereniging en aantal inwoners. Dit
kan leiden tot het sluiten van accommodaties en mogelijk het verdwijnen
van verenigingen. Verenigingen en

dus ook accommodaties zijn voor de SP
essentiële onderdelen om de leefbaarheid in dorpen op niveau te houden.
We zitten daarom scherp in de discussies over dit onderwerp. Wat hebben
we nu als SP alvast bereikt.
Na langdurige en felle discussies
tijdens vergaderingen over het meerja-

renonderhoudsplan is uitgesproken dat
de drie zaken niet los gezien kunnen
worden. De criteria die gehanteerd
gaan worden voor het accommodatiebeleid zijn in volgorde vastgelegd.
Allesbepalend is de levensvatbaarheid
van de vereniging(en) die de accommodatie gebruikt, als tweede wordt
er gekeken naar het belang van de
vereniging en de accommodatie voor
de leefbaarheid van een kern, en pas
als laatste zullen de financiën van de
accommodatie worden meegenomen.

Voor dat laatste hebben we bedongen
dat, voordat er beslissingen genomen
worden over de accommodaties, eerst
de volledige actuele financiële situatie
van de accommodaties bekend moet
zijn. Daarvoor wordt begin 2016, samen
met de vereniging, de kosten voor het
groot onderhoud in kaart gebracht,
waarbij de vereniging inzage zal geven
in de reserveringen die men al heeft
gedaan voor dat onderhoud.
Mariet Roelofs,
SP Horst aan de Maas

Kracht door verbinden
Afgelopen week heeft de PvdA-fractie het initiatief genomen om te
komen tot openbare pluktuinen. Een initiatief dat kansrijk is op meerdere
vlakken en een prachtige aanvulling zou betekenen op reeds bestaande
initiatieven in onze gemeente. Denk aan feesten zoals het Rozenfestival in
Lottum, de Aspergefeesten in Grubbenvorst of aan thema’s als Regio van
de Smaak of de onlangs opgerichte Booremèrt in Horst.
Daarbij is er naast de voor Horst
aan de Maas belangrijke traditionele
tuinbouw een enorme innovatie in de
tuinbouwsector. Kijk naar producten
als asperges, rozen, blauwe bessen,

en het Livar scharrelvarken. Producten
waar wij als regio trots op mogen
zijn en dat moeten we met z’n allen
beter uitdragen. Het is namelijk onze
identiteit en cultuur: met hard werken

een eerlijk, verantwoord (duurzaam!)
product in de markt zetten. Die
herkenbaarheid kan nog meer vergroot
worden door verbinding van lokale
partijen. Gemeente, ondernemers,
dorpsraden en inwoners samen op
laten trekken.
Datzelfde geldt voor het MKB dat
goed geworteld is in de regio. Door de
economische crisis zijn er in deze tak
harde klappen gevallen de afgelopen
jaren. Misschien wel door nuchter de

zaken te bekijken in combinatie met
een dosis creativiteit is de schade
in onze gemeente relatief beperkt
gebleven.
Gelukkig geen spookstraten
vanwege leegstand van winkelpanden
maar een bruisend centrum wat
hopelijk nog niet klaar is met bruisen.
We zijn er echter nog lang niet, de
opkomst van de webwinkels zijn een
serieuze bedreiging voor de lokale
middenstand. Concurreren op prijs zal

moeilijk zijn, echter op het gebied van
service is veel winst te halen.
In het kader van de veelvuldig genoemde leefbaarheid is het
broodnodig dat de lokale ondernemers een eerlijke kans krijgen van de
consumenten. Leefbaarheid begint bij
jezélf. Wil je hierover, of over andere
zaken met ons in gesprek? Neem dan
contact met ons op.
Eric Seuren,
PvdA Horst aan de Maas

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
25 juni 2015

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsbijeenkomst
30 juni 2015
Openbare raadsbijeenkomst
over het onderwerp Subsidiebeleid.
Het programma ziet er globaal als volgt uit.
Na de opening door de voorzitter wordt het
onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie over het subsidiebeleid gepresenteerd.
Vanaf 20.30 uur is er gelegenheid tot het stellen
van vragen over het rapport en de presentatie.
Vervolgens wordt er om 21.00 uur een nadere
toelichting gegeven op de startnotitie toetsingskaders waarbij een relatie gelegd zal worden
met het rapport van de Rekenkamercommissie.
Hierna volgt om 21.30 uur een inhoudelijke
discussie over de consequenties van het rapport en wat dat zou moeten betekenen voor de
uiteindelijke herijking van het kader van de stimuleringssubsidies door de raad. Het programma eindigt om 22.00 uur met een samenvatting,
conclusies en sluiting van de raadsthema-avond
door de voorzitter.

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas
Kermis Hegelsom en Grubbenvorst
27 t/m 30 juni 2015
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

De uitnodiging en bijbehorende stukken
zijn raadpleegbaar op de website.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de griffier, de heer R. Poels,
tel.: 06 - 518 528 91.
De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website: www.horstaandemaas.nl

informatieavond 1 juli

Dorpsontwikkelingen Tienray
Na 3 maanden van voorbereidingen zijn de uitgewerkte plannen van supermarkt Jan Linders en
de tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten klaar voor presentatie.
Graag willen het Dorpsoverleg Tienray en wij de
inwoners van Tienray uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op woensdag 1 juli a.s. in het

Parochiehuis in Tienray. De avond begint om
19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. U bent vanaf
19.15 uur van harte welkom.

Startsein
Grubbenvorst-Online
Afgelopen week
vierde het echtpaar
Van der Lee-Boelen
haar 60-jarig huwelijksfeest. Burgemeester
van Rooij feliciteerde
hen persoonlijk namens
de gemeente.

Werk in uitvoering

Zaterdag wordt het officiële startsein gegeven van het digitale dorpsplatform GrubbenvorstOnline.
In verschillende dorpen in Horst aan de
Maas wordt al geëxperimenteerd met digitale
platforms om de onderlinge communicatie te
versterken. De gemeente juicht dergelijke lokale
initiatieven toe omdat hiermee een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan een actieve
gemeenschap.
Na een grondige voorbereiding gaat het nieuwe

dorpsplatform in Grubbenvorst van start.
De gemeente maakt ook onderdeel uit van dit
platform. We willen graag ervaring opdoen met
deze nieuwe manier van communicatie.
De officiële openingshandeling wordt verricht
door wethouder Birgit op de Laak en vindt plaats
op zaterdag 27 juni om 15.00 uur op het plein
voor de Zumpel.

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Oude Peeldijk / Hofweg

Horst aan de Maas
onderdak

Bekendmakingen

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom onze accommodaties
voor sport, spel, onderwijs en ontmoeting? Like Horst aan de Maas
onderdak op Facebook (facebook.com/horstaandemaasonderdak)
of volg HadM onderdak op Twitter (twitter.com/hadmonderdak).

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op
het volgende.
America
Nieuwe Peeldijk 14
Grubbenvorst
Koekoeklaan 7
Lavendelheide 16
Horst
Kranestraat
Dijkerheideweg 21

Gebr. van Doornelaan
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Lottum
Losbaan 42-44
Losbaan 44

Horst aan de Maas
Correctieve herziening
bestemmingsplan Californië 1
Vastgestelde Archeologische
Maatregelenkaart
Herziening exploitatieplan De Afhang

Meerlo
Amaliastraat 3
Sevenum
Deckersgoedtweg 2
Venloseweg 38
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Oefenwedstrijd
Racing Genk
in Swolgen
Op Sportpark Kerkebos in Swolgen vindt op donderdag 2 juli een
oefenwedstrijd plaats tussen de Belgische eersteklasser Racing Genk en
UNA uit Veldhoven.
Deze oefenwedstrijd op het
terrein van Sporting ST maakt
onderdeel uit van het trainingskamp
dat Racing Genk die week heeft in

Horst. De ploeg verblijft in Horst
en traint op de velden van RKSV
Wittenhorst. De oefenwedstrijd begint
om 19.00 uur.

Eric van den
Munckhof wint race
Autocoureur Eric van den Munckhof uit Horst heeft zondagmiddag
21 juni de race van de Supersport divisie van de Supercar Challenge
gewonnen tijdens de Syntix Superprix op het Belgisch circuit van Zolder.

Beachvolleybal in Meerlo

De BMW-coureur van Munckhof
Racing nam na de pitstops de leiding
en gaf deze tot aan de finish niet
meer af. In de tweede stint bouwde
hij een voorsprong op van ruim 21

seconden op achtervolgersteam Koen
Bogaerts en Pieter van Soelen in hun
BMW. Het team De Groot en De Graaf
wist beslag te leggen op de derde
plaats.

Volleybalvereniging Set Up uit Meerlo organiseerde zondag 21 juni een beachvolleybaltoernooi.
Het toernooi werd gehouden op een speciaal aangelegd zandstrand aan de Peschweg. De wedstrijden waren
bedoeld voor niveau 1 tot en met niveau 6 en voor jongens en meisjes C en B. Het toernooi werd
opgeluisterd met zomerse muziek.

Derde dan voor
Roy Hagens
Door: Budoclub Horst
Roy Hagens, lid van Budoclub Horst, behaalde zondag 21 juni de
derde dan tijdens de regionale examens voor de dangraden voor jiujitsu
in Roermond.
Roy Hagens legde het examen af
met trainingspartner Berry Bartels.
Roy liet zijn laatste deel van het
examen zien. Hij maakte er een heel
mooi examen van en slaagde met
vlag en wimpel. Bij het CIOS in Sittard
was Jeroen Lek aan de beurt voor het

examen van Judoleraar A. Het examen
bestond uit kata’s, staande en
grondtechnieken, een eigen werkstuk
en theoretische vragen. Voor een
driekoppige commissie liet Jeroen alles
zien wat hij in huis had en slaagde met
een dikke acht.
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Medailles voor
synchroonzwemsters HZPC
Door: Zwemclub HZPC
Op de Limburgse A-kampioenschappen Synchroonzwemmen heeft HZPC Horst tweemaal goud en driemaal zilver
behaald. De wedstrijden werden gehouden op zaterdag 20 en zondag 21 juni in het Geusseltbad in Maastricht.

Dirk Marcellis bij
jeugdkamp SV United
Meerlo-Wanssum
Voetbalvereniging SV United Meerlo-Wanssum organiseerde in het
weekend van zaterdag 20 en zondag 21 juni voor de jeugdafdeling een
kamp. Dirk Marcellis, afkomstig uit Horst en momenteel aanvoerder bij
NAC Breda, was ook aanwezig bij het jeugdkamp.
Tijdens het jeugdkamp nam
Dirk Marcellis alle tijd voor de pupillen van SV United Meerlo-Wanssum.
Dirk vertelde alles over zijn loopbaan,
zoals over de rode kaarten die hij
kreeg, zijn plaats als verdediger bij

Zaterdag 20 juni vond het eerste
techniekonderdeel plaats. In de categorie senioren behaalde Roos Gielen
goud. Mette Coppus, Leanne Gerrits
en Laura Otten behaalden hun Age
1-diploma, waardoor ze het volgende
seizoen voor een hogere categorie
mogen uitkomen.

De uitvoeringen stonden zondag
21 juni op het programma, met als
hoogtepunt de meiden van de Age
1-groep. Deze meiden behaalden met
hun groepsuitvoering een eerste plek.
Britt Verhaeg behaalde zilver met haar
solo. Ook Mette Coppus en Lisa van
Hoesel behaalden zilver met hun duet.

NAC en wat hij eet voor een wedstrijd.
Het hoogtepunt was volgens de pupillen het fotomoment met Dirk Marcellis.
Op de foto staat Dirk Marcellis tussen
de pupillen Stef, Marijn, Dirk, Vic, Noah,
Niels en Kris.

Tot slot wonnen de oudste zwemster
zilver met de vrije combinatie.
Deze Limburgse kampioenschappen
waren een mooie, sportieve afsluiting
van het zwemseizoen. Met deze
resultaten bij de jeugd zijn de
verwachtingen hoog voor volgend
seizoen.

OPENBARE
VERKOOP BIJ
INSCHRIJVING
VENRAYSEWEG (NABIJ 151)
TE (5961 NS) HORST
Door De Lange & Kortland Netwerk Notarissen te Putten wordt in opdracht van de eigenaar bij openbare
inschrijving te koop aangeboden: een perceel (bouw)grond, gelegen aan de Venrayseweg (nabij 151) te postcode
5961 NS) Horst, kadastraal bekend gemeente Horst, sectie O, nummer 1352, groot één hectare, negenennegentig
are en vijf centiare (1 ha, 99 a en 5 ca); gedeeltelijk belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3
onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de publiekrechtelijk rechtspersoon:
Gemeente Horst aan de Maas, gezeteld te Horst aan de Maas.
Bezichtiging:
in overleg met Boek & Offermans Makelaars te Venray;
Kijkdagen (zonder afspraak te bezichtigen):
• Vrijdag 3 juli 2015 van 16:30 tot 17:30 uur
• Zaterdag 4 juli 2015 van 10:30 tot 11:30 uur
Bestemming:
inlichtingen met betrekking tot het bestemmingsplan
alsmede de verkoopdocumentatie kunnen worden
opgevraagd bij Boek & Offermans Makelaars te Venray;
Biedingen:
middels een inschrijvingsformulier;

Dameselftal Oranje
naar huis
De Oranje Leeuwinnen, waaronder Dominique Janssen uit Horst,
hebben dinsdagnacht de achtste finale tegen Japan verloren. Zo kwam er
een einde aan hun deelname aan het WK in Canada.
Tijdens de achtste finales moest de
ploeg van bondsoach Roger Reijners
spelen tegen wereldkampioen Japan
en verloor met 2-1. De wedstrijd werd
gespeeld in het BC Place Stadium in
Vancouver. Voor Nederland scoorde
Kirsten Van der Ven in de 90e minuut.

Eerder speelde het dameselftal al
tegen Nieuw-Zeeland, China en
Canada.
Hoewel Nederland uit het WK ligt,
heeft het team volgend jaar maart nog
een kleine kans op een ticket voor de
Olympische Spelen van 2016.

Voorwaarden en kosten:
op deze inschrijving zijn de algemene en
bijzondere voorwaarden van toepassing;
Informatie:
informatie(brochure) met rapport bodemonderzoek en
inschrijvingsformulieren met algemene en bijzondere
voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het
onderstaand makelaarskantoor.
Uitsluitend kunnen deze inschrijvingsformulieren,
met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, tot en
met vrijdag 10 juli 2015 tot 10:00 uur in een gesloten
enveloppe met daarop geschreven:

“inschrijving Venrayseweg Horst”, worden ingeleverd
bij De Lange & Kortland Netwerk Notarissen te Putten.
Het openen van de enveloppen vindt plaats op 10 juli
2015 om 12:00 uur, ten kantore van notaris mr. L.P.
Kortland en is niet openbaar.
De biedingen worden gedaan onder het
voorbehoud van gunning. Bij inlevering dient men
zich te legitimeren aan de hand van een geldig
legitimatiebewijs. Gunning zal plaatsvinden uiterlijk
veertien dagen na opening van de enveloppen, onder
de opschortende voorwaarde van financiering.
Overdracht en betaling van de koopsom binnen vier
weken na gunning door de eigenaar.
Boek & Offermans Makelaars Noord-Limburg B.V.
Poststraat 9 te 5801 BC Venray, tel: 0478-636 922
carelfijen@boek-offermans.nl
Contactpersoon: dhr. C. Fijen
De Lange & Kortland Netwerk Notarissen
Postweg 2 te 3881 EC Putten
(Postbus 212, 3880 AE Putten), tel: 0341-360 204
info@delangekortland.nl www.delangekortland.nl
Contactpersonen:
mr. J.L. de Lange & dhr. G.J. Posthouwer

NU OOK IN NOORD-LIMBURG
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Sint Joseph Grubbenvorst

Jubileum

Brandweer Meerlo Zomeravondconcert
aan de oever
organiseert
open dag

Harmonie Sint Joseph uit Grubbenvorst en Muziekvereniging Fanfare Velden organiseren zaterdag 11 juli samen
een concert aan beide kanten van de Maas. Het concert wordt gehouden in samenwerking met het veerbedrijf van
Ton Paulus dat dit jaar 100 jaar bestaat.

Brandweer Meerlo houdt op zaterdag 4 juli een open dag. De open
dag staat in het teken van haar personeelsvereniging Focus ’90 en de
kazerne, die beiden 25 jaar bestaan. De open dag is van 13.00 tot
17.00 uur bij de kazerne aan de Dorpsbroekstraat in Meerlo.
De Meerlose brandweerlieden
willen tijdens de open dag hun
gerenoveerde kazerne presenteren
aan iedereen die interesse heeft in
het brandweervak. Op deze middag
zijn er diverse activiteiten. Zo
presenteert brandweer Venray haar
gloednieuwe ladderwagen en bij de
simulatiecontainer van brandveilig
leven kun je zelf ervaren hoe moeilijk
het is om in een rokerige omgeving je
weg terug te vinden.
Voor de jeugd is er een brandweer gerelateerd circuit uitgezet en
een springkussen. Ook de jeugd-

brandweer van Horst aan de Maas
zal acte de presence geven op deze
middag en een tweetal demonstraties
verzorgen.
Verder zijn er stands van het
Rode kruis en Ajax Chubb Varel
brandbeveiliging, waar je tevens je
brandblusser kunt laten keuren. Per
adres mogen er twee brandblussers
gecontroleerd worden. Natuurlijk zal
ook brandweer Meerlo zijn materieel
presenteren.
Voor nog meer informatie kijk op
de Facebookpagina van Brandweer
Meerlo.

Rode Kruis zamelt
oud geld in
Het Rode Kruis afdeling Horst-Venray e.o. zamelt oude munten en
bankbiljetten uit de hele wereld in. Dit geld wordt geveild en de
opbrengst komt ten goede aan inwoners uit de regio die eenzaam zijn of
een kleine ondersteuning nodig hebben.
Met de opbrengst van de
oude munten en bankbiljetten
kunnen mensen een weekje op
vakantie in een van de Rode Kruis
vakantiehuizen of Rode Kruis boten.
Ook de mantelzorger heeft dan
een week zonder zorgen. In Horst
is een afgevaardigde aangesteld
die de mensen bezoekt en met hen

bekijkt wat er allemaal mogelijk is.
Het Rode Kruis is dus op zoek naar
restanten van vakantiegeld uit het
buitenland of andere oude munten.
De contactpersoon in Horst is hiervoor
Hay Hofmans via 077 398 30 08.
In Sevenum kan contact opgenomen
worden met Jan Schattevoet,
077 467 14 70.

Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt
zaterdag aan beide oevers muziek
opgevoerd. Om beurten zullen de
muziekkorpsen een aantal werken ten
gehore brengen. De gasten worden
per veerpont van de ene naar de

andere kant overgezet. Onderweg
worden ze door een bijzondere gast
bijgepraat over de musicerende
verenigingen, de muziekwerken die
ten gehore worden gebracht, de
historie van veerbedrijf Paulus en

een stukje Maasgeschiedenis van
Grubbenvorst en Velden. Aan beide
kanten van de Maas is er gelegenheid
tot het nuttigen van een consumptie
en op het veer worden strooibalen
geplaatst om op te zitten.

SOS Meerlo-Wanssum

Swolgense kinderenhalen
geld op voor Gambia
Kinderen van basisschool De Klimboom in Swolgen hebben de afgelopen tijd verschillende acties gevoerd voor
een school voor dove kinderen in Gambia. Op maandag 22 juni werd de opbrengst van 698,25 euro van de acties in
Swolgen bekend gemaakt.

zoekt een

bestuurder (financiën) m/v
Het bestuur van de Stichting BiblioNu is het bevoegd gezag
van de Bibiliotheekvestigingen in Venray en Horst aan de
Maas. De dagelijkse leiding van BiblioNu is in handen van
een directeur. Per 1 januari 2016 ontstaat er een vacature
binnen het bestuur. Het bestuur zoekt een nieuw bestuurslid
met deskundigheid op het gebied van financiën. De functie is
onbezoldigd. Meer informatie over de vacature, het gewenste
profiel en de benoemingsprocedure is de vinden op de website
van BiblioNu www.biblionu.nl/actueel/bestuursvacature
Voor meer informatie kan men terecht bij de directeur en de
voorzitter van het bestuur:
* Marian van Leth-Claassen, directeur, 06-51144729
* Jan-Hein de Wit, voorzitter, 06-27205561
Kandidaten voor deze functie kunnen zich melden vóór
18 juli per e-mail bij de voorzitter: janheindewit@planet.nl
Met de procedure van selectie en benoeming wordt begin
september een aanvang genomen.

De school voor dove kinderen
in Gambia is geadopteerd door
SOS Meerlo-Wanssum op initiatief
van de familie Goumans-Coenders
uit Meerlo. De scholieren hebben
onder andere eigen muurkranten

met informatie over Afrika gemaakt
en hebben deelgenomen aan
workshops zoals Talisman of Gris
Gris maken en Afrikaanse maskers
en muziekinstrumenten maken. De
vrijwilligers van SOS Meerlo-Wanssum

hebben de leerlingen informatie
gegeven en workshops verzorgd.
De opbrengst werd overhandigd aan
Leo en Anita Goumans van SOS MeerloWanssum. Met het geld wordt een dak
voor de dovenschool gebouwd.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Mees van den Munckhof
17 jaar
Horst
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Dat is het nummer Hallelujah van Jeff
Buckley. Dit nummer heeft geen speciale betekenis voor mij, het is gewoon
een heel mooi nummer met een mooie
melodie. Het is al een vrij ‘oud’ nummer, maar het wordt nooit oud als je
het draait.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik kan wel een hele coole bestemming
op gaan noemen, maar waarschijnlijk is
het gewoon de McDonalds. Hier zou ik
dan heen gaan met vrienden van me:
Kay, Casper, Guus en Abdul.
In welke historische tijd had je
willen leven?
In de tijd van Ontdekkers en
Hervormers (1500 tot 1600). In deze
tijd waren een hoop delen van de
wereld nog niet ontdekt. Dus er is nog
super veel te doen, er zijn bijvoorbeeld

nog heel veel mysteries op te lossen. Dan zou ik op avontuur gaan, en
misschien wel een nieuw werelddeel
ontdekken.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Dan zou ik een reis maken waar ik
zoveel mogelijk van de wereld zou
kunnen zien. Vooral natuurgebieden
bekijken lijkt me tof, zoals de Grand
Canyon of de fjorden in Noorwegen.
Net na m’n studie zou ik deze reis gaan
maken, ook omdat ik nog geen idee
heb wat ik wil gaan doen qua baantje.
Maar nu zijn mijn vrienden en ik wel
al plannen aan het maken om na onze
examens naar Noorwegen te gaan.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelde geen
rol, wat zou je dan doen?
Dan zou ik meegaan met een expeditie naar de ISS (International Space
Station). Dan kun je uitkijken over de
aarde, naar het noorderlicht bijvoorbeeld. Ook kan je alle landschappen en
de zonsopkomst zien. Het lijkt me heel
bijzonder om dit mee te mogen maken.

aan Mees van
den Munckhof

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Dan zou ik willen leren om heel goed
gitaar te kunnen spelen. Ik heb namelijk twee jaar les gehad, maar ik ben
het nu een beetje verleerd. Optredens
zou ik dan niet gaan geven, het zou
puur voor mezelf zijn.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik deed hele simpele dingen als kind.
Laatst zag ik een filmpje van mezelf,
waarin ik met twee bakjes de hele tijd
legosteentjes over aan het schudden
was. En dat deed ik dan minutenlang.
Ook deed ik vaak avonturenspelletjes,
we speelden dan dingen van tv na,
zoals spiderman.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Dan zou ik een vogel zijn. Het maakt
me niet echt uit welke vogel, maar
waarschijnlijk een Mees natuurlijk.
Iedereen zou wel willen vliegen denk
ik. Het lijkt me mooi om te ervaren hoe
het voelt om te vliegen.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Eerst zou ik mijn studie afmaken, en

dan waarschijnlijk een wereldreis
maken. Maar daarna zou ik graag
huisje, boompje, beestje willen hebben. Ik zou gaan wonen op een plek
waar het niet al te druk is maar waar
wel iets gebeurt. Waarschijnlijk in
Noorwegen of in Finland, daar is het
onderwijs het beste.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Dat hangt af van de relatie. Ik kan
wel iemand ten huwelijk vragen in de
Grand Canyon, maar als zij niet van de
Grand Canyon zou houden, heb ik daar
ook niets aan. Ik zou dus een plekje
zoeken wat een speciale betekenis voor
diegene en mij zou hebben, dat lijkt
me wel romantisch.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet echt een beste vriend, maar
wel een leuke vriendengroep. We hebben allemaal best verkeerde humor,
dat is altijd grappig. Verder hebben
we allemaal verschillende persoonlijkheden en dat maakt onze groep wel
hecht.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou alleen een tatoeage nemen
als ik iets heftigs heb meegemaakt.
Bijvoorbeeld als ik iemand in mijn vaste
kring zou verliezen. Voor de ’mooi’ zou
ik het dus niet doen, maar wel voor de
betekenis. Dan zou ik een tattoo nemen
die symbool staat voor diegene.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik voor gedaanteverandering
kiezen. Zo kan je elke keer weer een
andere superkracht hebben, zoals vliegen of heel sterk zijn. De mensheid zou
ik dan niet gaan redden, ik zou eerder
alledaagse dingen gaan doen.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Aan potgrond en zaadjes om groente
en fruit te kunnen kweken. Het zou dan
namelijk mijn laatste 50 euro zijn, en
om te overleven zou ik toch moeten
eten.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen wakker werd?
Auw, want ik had last van oorpijn.
Maar ik was te lui om op te staan en
pijnstillers te pakken, dus ik besloot te
blijven liggen. Daardoor lag ik wel 2 uur
met pijn in mijn bed.

GESLAAGD?
En wil je nu aan het werk?

Wij hebben voor jou
een leuke baan!

Afwisselend, leuke collega’s en eventueel een vervolgopleiding.
Mail ff jouw gegevens naar info@slagerijjoosten.nl en je hoort van ons.
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

al 50 jaar re
a
uw betrouwbt
specialis

Handelstraat 9 Horst 077 - 397 86 00

www.munckhofservicecenter.nl

Pruts
werkjes
Afgelopen zondag was het
Vaderdag, de dag waarop we
de mannelijke bijdrage aan
onze verwekking belagen met
cadeautjes en een ochtend
maal op bed.
Dat ontbijt op bed is bij ons
jammer genoeg geschrapt sinds
dat er bij een eerdere Vaderdageditie de inhoud van een glas jus
d’orange zich verspreidde over
de vloer. Maar cadeautjes geven
doen we nog steeds. En dan
geen barbecuesets of gereedschap, maar zelf in elkaar
geknutselde voorwerpen. Een
tekening die ik maakte toen ik
vijf jaar oud was, prijkt nog
steeds aan zijn slaapkamermuur.
We staan samen naast een boom
en in de verte staat een huis.
Of ja, het was mijn bedoeling
dat we naast ons huis stonden,
maar alles is flink uit proportie.
De zon staat gevaarlijk dichtbij
de aarde, alsof er een apocalyps
aan de gang is. Het huis is nog
schever en erger verzakt dan de
woningen in Groningen.
Mijn handen zijn net meloenen
met satéprikkers en mijn vader
heeft nog minder haren op zijn
hoofd dan wat er nu nog van
over is. Een shirt met eigenaardige vormen, een pennenbakje
van klei, een gekleurde steen;
de Vaderdagknutselwerkjes die
ik in elkaar flanste op de
basisschool waren eigenlijk best
lelijk. De poging om dat dit jaar
te evenaren was tevergeefs. Ik
ging met textielstiften in de
weer op een blanco shirt. Maar
dingen kunnen bij mij nou
eenmaal niet verlopen zoals het
hoort. Er zat een vlekje in het
midden. Ik poetste het er uit met
water en ging weer vrolijk
verder. Maar water en stift gaan
niet samen. Een stipje werd een
vlek en begon terrein te winnen.
Verdorie. Na snel wassen, was
alles er uit. Alles. Dus kon ik
weer opnieuw beginnen.
Toch ontving mijn vader alles
(ook deze keer) met oprechte
blijheid. Hoe doen vaders dat
toch?
Rosanne
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Schoolpremière
Apenstreken

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

Tygo Bussemakers uit Sevenum is de hoofdrolspeler van de nieuwe
familiefilm Apenstreken. Tygo zit in groep 7 van basisschool De Horizon en
deze school regelde een schoolpremière van de film in DOK6 in Panningen
op woensdag 17 juni.

Basisschool De Twister

Oefenen voor Kinjer-OLS
Groep 6 van basisschool De Twister in Horst oefende dinsdag 23 juni voor het Kinjer-OLS dat donderdag
25 juni plaatsvindt in Maasniel. In een optocht trokken ze rond in de wijk. De kinderen lieten hun nieuwe
kostuums zien en daarbij hun yell horen. Het afgelopen half jaar hebben ze samen met Schutterij St. Lucia en
hun ouders flink geoefend en donderdag wordt duidelijk of al dat oefenen zijn vruchten afwerpt.

UsMa presenteert schuimparty
UsMa organiseert op vrijdag 26 juni vanaf 19.00 uur haar jaarlijkse schuimparty in de Mérthal in Horst.
Het schuimfestijn is bedoeld voor iedereen tussen de 10 en 14 jaar oud, die het schooljaar feestelijk wil afsluiten.
Jongerenorganisatie UsMa heeft
voor de schuimparty, net als vorig
jaar, een schuimkanon geregeld.

De organisatie hoopt dat er zoveel
mogelijk scholieren op af komen.
Kijk voor de entreekosten en meer

informatie over de schuimparty in de
Mérthal op de Facebookpagina van
UsMa Horst.

Alle leerlingen vertrokken
in galakleding met bussen naar
Panningen om Apenstreken in 3D te
gaan bekijken. De leerlingen werden
ontvangen met een rode loper en
de ouders stonden klaar om ze als
paparazzi te fotograferen.
De film van regisseur Johan
Nijenhuis gaat over Wim, gespeeld door
Tygo, die in een weeshuis woont. Wim
wil heel graag naar school, maar hij en
de andere weeskinderen moeten van
de gemene directrice van het weeshuis

in de fabriek werken. Als Wim ontsnapt
komt hij met een brutale aap terecht
op het platteland, waar hij in het
geheim bij Jet op de boerderij wonen.
Jet en haar vrienden helpen Wim zodat
hij stiekem naar school kan.Terwijl hij
uit handen probeert te blijven van de
gemene directrice en de politie beleeft
Wim spannende avonturen.
Naast Tygo spelen ook Kim-Lian van
der Meij, Arjan Ederveen, Sanne Vogel,
Yvon Jaspers, Martine Sandifort en Mike
Weerts mee in de film.

Leidinggevende functie in
de Agrobusiness?
Ambieer jij een leidinggevende functie in de Agrobusiness?
Meld je aan en volg een Werk- & Leertraject (BBL opleiding)!
Je werkt 4 dagen per week en volgt 1 opleidingsdag. Het programma
is modulair opgebouwd en bestaat uit groepsbijeenkomsten,
e-learning, gerichte bedrijfsopdrachten en bedrijfsbezoeken.
Na een goede afronding van het Werk- & Leertraject ontvang je een
erkend diploma!
Meld je aan voor een van de volgende Werk- & Leertrajecten:
• Agrologistiek
• Open teelt
• Varkenshouderij
• Glastuinbouw
• Boomteelt
• Pluimveehouderij
Neem voor meer informatie contact op met:
CITAVERDE Bedrijfsopleidingen
T: +31(0) 475 38 91 90
E: bedrijfsopleidingen@citaverde.nl

AUTOBEDRIJF

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

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

werken

America Tel. 06-12359686
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TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S

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

●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Banden - Accu’s - Carwash
O
GRATIS HOUTW
06-22605746

●

RMINSPECTIE

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

Blitterswijck

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Kies en mix:

Mager rundergehakt, gehaktschnitzels,
kalkoenblokjes, saucijzen of slavinken,
3 bakjes à 300-350 gram of à 4 stuks
6,27 – 9,87

3 voor

Muziekfestival

6,00

Superdeals:

Wagner Big Pizza
Alle soorten, 3 dozen
7,05 – 7,77

3 voor

Geldig van wo 24 t/m di 30 juni 2015

5,00

In het weekend
mooie wandelboeketjes verkrijgbaar!

OMG! in Kronenberg

Phicoop

In Kronenberg vond op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni voor de derde keer het festival OMG! plaats op het
evenemententerrein. Het OMG! (Our Music Gathering) Festival wordt georganiseerd door Stichting 7VNTY7,
een groep muziekvrienden uit Horst aan de Maas. Op het festival bevonden zich meerdere podia, waaronder
een Mainstage, de WTF? Feeststage en de Tussen Classics & Kitsch Stage. De line-up bestond onder andere uit
dj Jean, Lady Bee en Kid de Luca. Op vrijdagavond 19 juni stond het festival in het teken van jaren 80 muziek
met OMG! It’s the 80’s en op zaterdag vond OMG! Festival plaats, dat ’s middags al begon.

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Plastic soup

Citaverde ruimt zwerfvuil

Garagedeuren • Kunststof kozijnen • Zonweringen
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

Klas 1E vmbo van het Citaverde College in Horst heeft woensdag 17 juni tijdens de lessen praktische sector
oriëntatie zwerfvuil opgeruimd. Dit deden de leerlingen in het gebied vanaf de bebouwde kom van Sevenum tot
aan de Midden Peelweg.

www.mathpeeters.nl

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Tijdens de lessen natuur en
omgeving worden leerlingen bewust
gemaakt van het feit dat er buiten
hun klaslokaal van alles te beleven
is in de natuur. Er wordt aandacht
geschonken aan de kwaliteit van het
oppervlaktewater, gedragsonderzoek
bij dieren, macrofotografie van plant

en dier en duurzaamheid. Docent
René Peeters heeft als voorbereiding
van deze actie de leerlingen attent
gemaakt op de Midway Islands, een
eilandengroep in de Stille Oceaan
tussen Hawaï en Tokyo. Er ligt bij deze
eilandengroep een ‘plastic soup’ ter
grootte van Frankrijk van een halve

meter dik. René Peeters maakt de
leerlingen erop attent dat wanneer
iedereen in Nederland elke dag,
een week lang, een stukje zwerfvuil
opruimt alle rommel in Nederland weg
is. Op woensdag 17 juni werden door
de leerlingen acht vuilniszakken met
zwerfvuil ingezameld.

SOS
SPRAY
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

verkoelt en maakt rustig.
Laat de spanning los,
ook bij opvliegers.
7,90

€ 10.00 - 18.00
n vrijdag
Open: dinsdagva
t/m
zaterdag 10.00 - 16.00

voor € 6,30
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Het andere repertoire!

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

Kamerkoor Venray:

Passie voor Muziek
Zingen is heel populair. En dan vooral in de sfeer van musical en popmuziek. Venray en Horst hebben dan ook zangkoren die zich met deze
muziek bezighouden. Het klassieke repertoire staat de laatste jaren
echter wat minder in de belangstelling van het grote publiek. Toch
zijn er ook mensen die graag met bijzondere en klassieke koorwerken
bezig zijn: passief door te luisteren als actief om zelf uit te voeren.
Kamerkoor Venray is bezig met
bijzondere en klassieke werken
en zoekt enkele nieuwe leden.
Sopranen, alten en tenoren zijn heel
welkom. Voor wie iets bijzonders
zoekt kan dit koortje een nieuwe
uitdaging en een muzikaal thuis
zijn. Misschien gaan we dan in de
toekomst wel Kamerkoor Venray/
Horst of Horst/Venray heten. Op dit
moment zingt Kamerkoor Venray
heel bewust niet de veel bewandelde paden van musical, popmuziek
en andere populaire muziek. Maar
wel zoeken we onze uitdagingen
in het klassieke spectrum, muziek
waarbij koorklank als uitermate
belangrijk wordt beschouwd. Dat

stelt uiteraard wat eisen aan de inzet
van de zangers en zangeressen. Het
levert zeker veel voldoening op als
deze muziek goed vertolkt wordt.
Onze dirigente en de huidige leden
verwel-komen graag nieuwe (aspirant-)leden uit Horst en omgeving.
Voor verdere inlichtingen kunt u
contact opnemen met voorzitter
Hans van Aalst, tel. 06-55388680
of met bestuurslid Bert Suilen, tel.
0478-586431. Kijk eens naar www.
kamerkoorvenray.weebly.com, onze
website of kom eens luisteren of
meezingen tijdens onze open repetities, op maandagavond van 20.15
uur tot 22.15 uur. Adres: Langeweg
92, Venray.

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

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

OJC Cartouche

Wedstrijd sumoworstelen
Bij OJC Cartouche in America stond op zaterdagavond 20 juni een bijzondere sport op het programma:
sumoworstelen. In het pas verbouwde OJC Cartouche in America konden jongeren zich opgeven voor een
wedstrijdje sumoworstelen. De deelnemers werden in een groot pak gehesen, waardoor ze elkaar als echte
sumoworstelaars te lijf konden gaan.

Vogelhuisjes

Kunstwerk Dendron
College
Bij het Dendron College in Horst werd op donderdag 18 juni het kunstwerk van een project van de klas VW1P
onthuld. Het kunstwerk is ontworpen met behulp van kunstenaar Derk den Boer.

Zomeragenda

Cultuurkapel Deurne
Zondag 28 juni

Familieparkpicknick (entree: gratis)

met o.a. Tim Akkerman (voormalig zanger Direct)

Zaterdag 4 juli

Drive-in movie

op mega screen! Old times rule.

Vrijdag 10 juli

Bluv

theatervoorstelling (outdoor)

Zondag 26 juli

Familieparkpicknick

(entree: gratis)
met o.a. Anneke van Giersbergen

Woensdag 29 juli

Henrys funeral shoe
pop/rock/blues concert

Cultuurkapel Deurne
Vlierdenseweg 109 • T 0493 35 47 41
www.facebook.com/cultuurkapel
www.zorgdorpdeurne.nl/activiteitenkalender

Met het project Landart
hebben de leerlingen samen met
landart-kunstenaar Derk den Boer
uit Groningen een kunstwerk
ontworpen. Hierbij lag het initiatief
bij de leerlingen. Op internet vonden
ze de kunstenaar en nodigden
hem uit voor een gastles. Samen

met Derk den Boer heeft de klas
vervolgens een kunstwerk bedacht
waarbij de vier bomen van de school
betrokken werden. In de bomen
hangen vogelhuisjes die de kinderen
zelf hebben gemaakt en geschilderd.
Het kunstwerk is bedoeld als
paradijs voor de vogels. Er zijn zowel

vogelhuisjes met schutkleuren
als huisjes met hele felle kleuren.
Vanwege de grote afstand heeft de
kunstenaar zelf niet meegeholpen
aan het kunstwerk. De leerlingen
hebben wel hulp gekregen van hun
docent beeldende kunstvakken,
Jolanda Nabben.
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Vakantieconcert HONL
Het Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) houdt op zondag 5 juli een vakantieconcert. Dit concert begint om
14.30 uur bij het parkeerterrein bij De Riet in Horst.

Aanmelden voor
Burendag
Het Oranje Fonds organiseert op zaterdag 26 september samen met
Douwe Egberts Burendag. Ook buurten uit Horst aan de Maas kunnen zich
vanaf nu aanmelden voor een bijdrage om een buurtactiviteit te organiseren.

Samen met muziekgezelschap Switch
uit Raamsdonksveer wordt deze middag
een luchtig repertoire gepresenteerd.
Zangeres Anja Hoeijmakers laat onder

meer nummers van Beppie Kraft horen.
Tijdens het concert zijn er consumpties
verkrijgbaar, onder meer gebakken door
de eigen leden. Verder is er ook een

Burendag is een dag die in
het teken staat van het vieren en
bevorderen van contact tussen
buren. Douwe Egberts en het
Oranje Fonds organiseren Burendag
omdat buurten leuker, socialer en
veiliger worden als buren elkaar
ontmoeten en zich samen inzetten
voor hun buurt. Zij ondersteunen

deze activiteiten door een bedrag
van 500 euro per straat beschikbaar
te stellen. Aanvragen kan vanaf nu.
Er is een beperkt budget beschikbaar.
Kijk voor meer informatie op
www.burendag.nl of neem contact
op met Synthese, Mieke Cruijsberg
m.cruijsberg@synthese.nl of
077 20 11 321.

Hoebertweg 6, 5966 ND America

Onze openingstijden zijn:
Dinsdag
09.30 - 17.00 uur
Woensdag
09.30 - 17.00 uur
Donderdag
09.30 - 17.00 uur
Vrijdag
09.30 - 19.30 uur
Zaterdag
08.30 - 15.00 uur

barbecue. Het concert duurt tot ongeveer
17.00 uur. Mocht het weer minder zijn,
dat vindt het optreden plaats in De Riet.
(Foto: Sanne van Dooremalen)

Muzikale wandeling
door Meerlo
In Meerlo wordt voor de derde keer een muzikale wandeling gehouden. Deze vindt plaats op zondag 28 juni
vanaf de Speulplats.

www. vanrengsbestratingen.nl

www. vanveggeltegels.nl

Crist Coppens
Gepaneerde schnitzels
4 stuks €6,95

geldig t/m
zaterdag
27 juni 2015

KEURSLAGERKOOPJE

heerlijk verse kipspiezen
4 stuks €5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94
De wandelroute is ongeveer
5,5 kilometer lang en voert door
de Meerlose natuur. Onderweg zijn
er diverse muzikale intermezzo’s.

Inschrijven is mogelijk op zondag
28 juni tussen 11.00 en 12.00 uur bij de
Speulplats. Bij de inschrijving ontvangen de deelnemers een routebeschrij-

ving van de wandelroute. Na afloop is
er een open podium op de Speulplats
voor muzikaal talent. Als afsluiter
treedt Big Band Noord-Limburg op.

Optreden Route 66
De band Route 66 staat zaterdag 4 juli op het podium van D’n Toerstop in Melderslo. Dit optreden begint
om 21.30 uur. Route 66 bestaat uit zes muzikanten en speelt classic rock uit de jaren 60 en 70. Onder meer
muziek van The Doors, The Kinks en The Who staat op het programma. Maar ook Nederlandse artiesten als
Golden Earring, Sandy Coast en Herman Brood worden gecoverd. De band trad de afgelopen jaren op in cafés
en stond op festivals met onder andere Shocking Blue, The Sweet en Armand.

www.coppens.keurslager.nl

VAKANTIEVOORDEEL

BADKLEDING
*
1 STUK 10% KORTING
*
2 STUKS 20% KORTING
3 STUKS 30% KORTING*
geldig t/m koopjeszondag 28 juni 2015

*uitgezonderd afgeprijsde badkleding

your professional sportshop
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BiblioNu Horst

Bibliotheek
organiseert boekenmarkt

Nieuwe editie
Muzikantine Weekend
Na de piloteditie in 2014 keert het Muzikantine Weekend in 2015 terug. Op vrijdag 4, zaterdag 5 en
zondag 6 september duiken 25 muzikanten uit Horst aan de Maas het repetitiehok in om in vier nieuwe bezettingen
te werken aan repertoire. Op zondag 6 september presenteren de bands hun nieuwe nummers live op het OP
Festival in Horst.

BiblioNu Horst organiseert van zondag 28 juni tot en met maandag 6
juli een boekenmarkt. Iedereen kan boeken kopen tijdens de reguliere
openingstijden.
Tijdens de boekenmarkt verkoopt BiblioNu boeken voor een
klein prijsje. Op de boekenmarkt zijn
boeken voor kinderen, maar ook voor
volwassenen te koop.

De boekenmarkt is op koopzondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend.
Voor de reguliere openingstijden kijk
op de website van BiblioNu vestiging
Horst.

Recreatiebedrijven

Kunst op Vakantie
Acht recreatiebedrijven uit gemeente Horst aan de Maas openen
onder de noemer van Kunst op Vakantie op zondag 19 juli van 11.00 tot
17.00 uur hun deuren voor publiek en tonen kunst in de breedste zin van
het woord. Kunst op Vakantie wordt georganiseerd door Vereniging
Slapen in Limburg.
In totaal nemen meer dan
25 kunstenaars deel aan de activiteit
en is er veel te zien en soms ook te
horen. Veel van de kunstenaars zijn
afkomstig uit de gemeente Horst
aan de Maas. Dit jaar vindt er een
samenwerking met de Museum de
Kantfabriek plaats. Aan elke bezoeker
van Kunst op Vakantie wordt een

zakdoek uitgedeeld waarop bezoekers
een aanvulling kunnen laten maken
bij de deelnemende bedrijven.
Vanaf juli kan op de flyer van
Kunst op Vakantie bekeken worden
welke bedrijven deelnemen en wat er
op allemaal te zien is.
Deze flyer is te downloaden via
www.slapeninlimburg.nl

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

r
Al mee ar
a
j
1
dan 2 st!
in Hor

Repetitiesessie in 2014 (Foto: Anne Lucassen)
Tijdens dit weekend kunnen
muzikanten uit Horst aan de Maas
hun grenzen overschrijden en worden
er nieuwe muzikale vriendschappen
geboren. Uit de vorige editie van
Muzikantine ontstond de band The
Ventilators, die nog regelmatig
optreedt. Eén van de doelen van
het project is dan ook het verbreden
van het netwerk van de muzikanten.

Naast de repetitiesessies vindt er ook
uitwisseling plaats met professionele
muzikanten door middel van
workshops. Tren van Enckevort, Marco
Roelofs, Igor Hobus en Mike Roelofs
zijn enkele namen die in 2014
bijdroegen aan Muzikantine.
De Muzikantine is nog op zoek
naar muzikanten uit Horst aan
de Maas die dit jaar mee willen

doen. Deelnemers kunnen contact
opnemen met demuzikantine@gmail.
com voor meer informatie en om zich
aan te melden. De selectiecommissie
stelt een groep samen op basis
van gemiddeld spelniveau en
verdeling van instrumenten. Leeftijd
en ervaring spelen hierbij geen
rol. De selectie wordt eind juli
gepresenteerd.

VISSERS OLIE. KEEP MOVING!
Vissers Olie heeft zich naast de
groothandel in motorbrandstoffen en smeermiddelen
gespecialiseerd in het exploiteren
van tankstations.

Voor onze afdeling Verkoop op ons hoofdkantoor in Horst zijn wij per
direct op zoek naar een

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST
FULLTIME

Ons betrokken team staat garant
voor optimale service en kwaliteit.
Wij leveren op dynamische,

Geïnteresseerd?
Bekijk de volledige vacature op www.vissersolie.nl/vacatures

duurzame en klantgerichte wijze
alles voor uw vooruitgang.

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

l
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Initiatief van

DOE MEE & WIN ! De Ondernemers Club Sevenum organiseert een FOTOWEDSTRIJD. ✂
Wat moet je doen? Maak een ludieke foto met deze afbeelding
erin verwerkt! Let op, knip eerst uit en ben dan creatief!
Stuur de foto naar info@sevenum.nl en maak maandelijks kans op

leuke prijzen! De wedstrijd loopt van 1 juli t/m 31 oktober 2015.
Wij willen waar ook ter wereld www.sevenum.nl zien verschijnen,
help jij ons onze site te promoten? Op onze website en facebook

worden de winnende foto’s vertoond. Tevens vind
je hier meer informatie. Winnaars ontvangen van
ons persoonlijk een e-mail.
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LGOG Kring
Ter Horst houdt
avondwandeling

Brood bakken in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo wordt traditioneel de laatste zondag van de maand brood gebakken in het
bakhuisje. Zo ook op zondag 28 juni.

LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 1 juli een avondwandeling door Swolgen. De rondleiding begint om 19.00 uur en duurt ongeveer
1 tot 1,5 uur. Wandelaars hoeven zich van te voren niet aan te melden en
kunnen zich verzamelen op de parkeerplaats bij de kerk.
De rondleiding wordt verzorgd
door Eric Elbers, lid van de plaatselijke
harmonie, bestuurslid van de parochiefederatie Maasdorpen en vrijwilliger
van de kerk in Swolgen. Aan de hand
van een tweetal fotopresentaties, geeft

hij een blik op het Swolgen van vroeger
en nu. Verder is er een presentatie van
de Swolgense klokken. Daarna volgt
een rondje door het dorp en worden
de gebouwen en plaatsen van de foto’s
tijdens de wandeling bekeken.

Kinderen mogen de bakker helpen
en een eigen broodje klaar maken en
laten bakken. Tevens kunnen kinderen
zich vermaken met een museumspeur-

tocht, een miniatuurkermis en oude spelen. In de smederij zijn de smeden bezig
met het maken van siersmeedwerk.
Verder zijn er enkele exposities te zien.

Het museum is alle dagen open van
10.00 tot 17.00 uur. De demonstraties
beginnen om 13.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.museumdelocht.nl

Negritos in Cambrinus
De Argentijns-Spaanse band Negritos staat zondag 28 juni op het podium
van Cambrinus in Horst. Dit optreden begint om 16.00 uur.
Negritos bestaat uit vijf
muzikanten. De band speelt zowel
ingetogen songs als energieke uptempo
folklore rock, waarin Argentijnse
folklore wordt vermengd met Spaanse
flamenco. Zij hebben al op menig
festival in Europa en Zuid-Amerika
gespeeld. Gedurende hun liveshow

wisselen de leden van Negritos veel
van instrumenten, waaronder de
klassieke Spaanse gitaar, charango,
cajon, xylofoon, bas, elektrische gitaar,
durbuka en verschillende soorten
fluiten. Negritos is 12 jaar geleden
opgericht door de twee Argentijnse
broers Pablo en Diego Arias Lucioni.

BiblioNu Horst toont
foto-expositie Zoals
wij het zien
Fotoclub 2B in the Picture uit Horst opent op vrijdag 26 juni om 19.30 uur
haar foto-expositie Zoals wij het zien in BiblioNu in Horst. Burgemeester
Van Rooij voert de openingshandeling uit, waarna de expositie tot 20.30 uur
geopend is. Iedereen kan de expositie tot maandag 24 augustus komen
bekijken.
Fotoclub 2B in the Picture uit Horst
is een fotoclub bestaande uit ‘Best
Bijzondere’ kinderen. Het initiatief
komt van Stichting Best Bijzonder uit
Horst. De stichting organiseert al vijf
jaar ontmoetingsmogelijkheden voor
ouders met kinderen, die net even
anders zijn en functioneren dan andere
kinderen.
De expositie van fotoclub 2B in the
Picture bestaat uit 25 foto’s van jonge
fotografen. De woordvoerder van 2B in
the Picuture vertelt: “Toen bleek dat de
kinderen graag foto’s maakten, hebben
we contact opgenomen met Fotogroep
Horst aan de Maas. Een vijftal fotografen ging enthousiast en geheel
belangeloos met ze aan de slag.”

De pilot-Fotoclub 2B in the Picture
heeft vanaf november verschillende
locaties bezocht en leerden de kinderen al doende heel wat over fotograferen. “Het is geweldig om te merken
hoe ze elk al een eigen unieke signatuur aan het ontwikkelen zijn”, aldus
één van de begeleidende fotografen.
Op zaterdagen zijn ouders van
Stichting Best Bijzonder aanwezig om
uitleg te geven over de stichting. Er is
foldermateriaal beschikbaar en omdat
de pilot zeer goed bevallen is, wordt
na de zomervakantie gestart met een
nieuwe reeks foto-ochtenden voor Best
Bijzondere kinderen van 11 tot 15 jaar.
Voor meer informatie kijk op
www.bestbijzonder.nl

schoenmode

TWEEDE PAAR
€1,*

AG
KOOPZOND
28 JUNI
van 12.00

- 17.00 uur

*uitgezonderd nieuwe en standaard collectie

Steenstraat 14, Horst | 077 397 01 31 | www.deschoesterschoenmode.nl
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Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Broekhuizen
Wandeling
met natuurgids

wo 1 juli 14.00 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen en
Theetuin de Roode Vennen
Startlocatie:
Theetuin de Roode Vennen

25
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Horst

Koopjeszondag

Open tennistoernooi

zo 28 juni 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum

ma 22 juni t/m zo 28 juni
Organisatie: Horster Tennis Club
Locatie: tennispark aan
Kasteellaan

zo 28 juni 16.00 uur
Locatie: Café Cambrinus

vr 26 juni 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Boekenmarkt

Schuimparty

zo 28 juni tot ma 6 juli
Locatie: BiblioNu Horst

vr 26 juni 21.30-23.30 uur
Organisatie: Staatsbosbeheer
Locatie: Schaakse Heide

Breng Je Eigen Stoel Mee
concert

Sevenum

Optreden Proost!

vr 26 juni 19.30 uur
Organisatie: Fotoclub 2B in
the Picture
Locatie: BiblioNu Horst

za 27 juni vanaf 20.00 uur
Locatie: feesttent OJC Phoenix

No Man’s Valley

za 27 juni t/m di 30 juni
Locatie: centrum

zo 28 juni vanaf 16.00 uur
Locatie: feesttent OJC Phoenix

Optreden
Jody Bernal en Plork &
De Aannemers
ma 29 juni vanaf 20.00 uur
Locatie: feesttent OJC Phoenix

Potrozenshow

Un Petit Peu
Festival

di 21 t/m zo 28 juni
Locatie: De Rozenhof

za 27 juni vanaf 15.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Brainstormsessie
accommodatiebeleid

zo 28 juni 19.30-21.30 uur
Locatie: De Rozenhof

za 27 juni vanaf 09.30 uur
Organisatie:
gemeente Horst aan de Maas
Locatie: Dendron College

Meerlo

Muzikale wandeling
zo 28 juni
inschrijven 11.00-12.00 uur
Startlocatie: de Speulplats

Inloopdag
Jong Nederland

Grubbenvorst

Solex
indoortreffen

za 27 t/m di 30 juni
Locatie: centrum

do 25 t/m zo 28 juni
Organisatie: Jongeren Gilde
Sevenum
Locatie: Sevenum en Kronenberg

Optreden
Koninklijke Harmonie

di 30 juni vanaf 20.00 uur
Locatie: feesttent OJC Phoenix

Kermis

Wandel4daagse

Lottum

za 27 juni vanaf 10.30 uur
Organisatie: Jong Nederland Horst
en Drumband Horst
Locatie: Jong Nederland Horst

Biergarten XXL

Nachtzwaluw
nachtexcursie

wo 1 juli 18.30 uur
Organisatie:
Het Meuleveld Kinderkoor
Locatie: Mèrthal

vr 26 juni 22.00 uur
Locatie: café Babouche

Optreden Flash!,
The Stringkings en
De Bijtels

Meterik

Borduurcafé

Opening
foto-expositie

Kermis

zo 28 juni 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Optreden
Negritos

vr 26 juni vanaf 19.00 uur
Organisatie:
jongerendiscotheek UsMa
Locatie: Mèrthal

Hegelsom

Broodbakken en
smedendemonstratie

Melderslo

Concert leerlingen
muziekvereniging
zo 28 juni 11.00 uur
Organisatie:
Muziekvereniging Eendracht
Melderslo
Locatie: MFC De Zwingel

zo 28 juni 13.00 uur
Organisatie: Proemgas
Locatie: Mèrthal

Flessen
kermis in
Hegelsom
Voor de 31e keer vindt in
Hegelsom de flessenkermis
plaats van zaterdag 27 tot
dinsdag 30 juni. In de feesttent
van OJC Phoenix is iedere avond
een feest georganiseerd.
De kermis wordt op zaterdag
27 juni geopend door Proost!.
Deze zeskoppige band trekt door
heel Nederland met hun tour Leuk
dat je er Band!. Zij spelen pop,
rock, dance, maar ook classics en
Nederlandstalige nummers. Een
dag later, op zondag 28 juni vanaf
16.00 uur geeft Flash! Het startsein
voor de volgende dag kermis.
Deze regionale pop- en rockband
bestaat uit zes jonge artiesten die
al sinds 2010 op de planken staan.
Zij spelen nummers van Coldplay,
U2, Golden Earring, Greenday en
Kings of Leon. Als tweede band op
zondag betreden het StringKings
het podium en ook De Bijtels
treden op. Op kermismaandag
maken de mannen van Plork en
de Aannemers hun opwachting
vanaf 20.00 uur en ook Jody Bernal
gaat zijn grootste hits vertolken
op het podium. Zijn wereldhit
Que si que no stond in 2000 in
de Mega Top 100 vijftien weken
lang onafgebroken aan de top.
Op dinsdag 30 juni is het tijd voor
Phoenix Biergarten XXL vanaf 20.00
uur. Beck & Bauer treden op met
hun Zupertolle Discoparty en ook
Freddy und Frans zijn van de partij.
Als laatste betreden Die Pauer
Buam het podium.

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
KOM NA AR HET OPEN HUIS OP VRIJDAG 8 MEI aanstaande

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
Sfeervol wonen in Horst aan de Maa s

VAN 15.30 TOT 16.30 OP DE BOUWPLA ATS A AN DE JANSSENWEG EN NEEM VRIJBLIJVEND EEN KIJK JE IN ÉÉN VAN DE WONINGEN!

NAAR HET OPEN HUIS OP VRIJDAG 3 APRIL A.S.

Open Huis vrijdag 26 juni a.s. van 16:00 tot 17:00. U bent van harte welkom!

6.30 uur op de bouwplaats aan de Janssenweg en neem vrijblijvend een kijkje in één van de woningen!
Opleverin

g zomer 2

015!

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

levensloopbestendige woning
-

Vrijstaand (geschakelde) woning
met blijvend vrij uitzicht op beek zone
Badkamer en toilet afgewerkt
slaapkamer en badkamer op de
begane grond
Karakteristieke Hoevewoningen
- veel privacy
- €8.500,
- - koopsubsidie
Vrijstaandgemeente
(geschakelde) woningen
- Horst aanmet
de Maa
s van toepa
ssing* op beek zone
blijvend
vrij uitzicht

Gezinswoningen
(landelijk)
Verkoopprijs
€285.000,
- v.o.n. of

*

WWW.DEAFHANGFA SE2.NL

* informeer naar de voorwaarden

hangfase2.nl
T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

-

levensloopbestendige woning
(kla ssiek of royaal)
veel privacy
€8.500,- koopsubsidie gemeente
Horst aan de Maa s van toepa ssing*
Verkoopprijzen vanaf €243.000,- v.o.n.

*

Informeer naar de voorwaarden

Informeer naar de voorwaarden

T: (077) 260 00 00

WWW.DEAFHANGFA SE2.NL

per direct zomer 2015!
Oplevering
aanvaardbaar!

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

service 27
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

zondag

Heilige mis

WO M E N ’ S

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

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Lottum

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

112

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

W E A R

LENSSEN
VUL- en SLUITTECHNIEK

Kronenberg

Heilige mis
Heilige mis

Alarmnummer

VROUW

09.30

zondag
donderdag
		

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

bij

Hegelsom

Meerlo

Verloskundige zorg

SALE

Broekhuizenvorst

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

Spoedgevallendienst
26 juni t/m 2 juli 2015
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

NU

09.45

Venray

Tandarts

+ 10%

extra kassakorting
op alles
26 t/m 28 juni

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

Wegens uitbreiding van onze orderportefeuille zijn wij op zoek naar versterking
van ons team.

ASSEMBLAGE/SERVICETECHNICUS M/V
Wij vragen voor deze functie:
opleiding minimaal mbo-4 niveau
(werktuigbouwkunde of mechatronica);
enkele jaren praktijkervaring;
flexibele werkinstelling;
zelfstandig kunnen werken;

ervaring met MIG/Mag lassen;
bereidheid om incidenteel te reizen;
rijbewijs BE;
beheersing van de Engelse en
Duitse taal.

BESTURINGSTECHNICUS M/V
Wij vragen voor deze functie:
opleiding minimaal hbo-niveau
(besturingstechniek of industriële
automatisering);
enkele jaren praktijkervaring;
ervaring met Siemens programmeren;
ervaring met E-plan;

flexibele werkinstelling;
zelfstandig kunnen werken;
bereidheid om incidenteel te reizen;
rijbewijs B;
beheersing van de Engelse en
Duitse taal.

ALLROUND SERVICE TECHNICUS M/V
Wij vragen voor deze functie:

Tienray

T

Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. te Sevenum is een modern
bedrijf met een internationale klantenkring, dat nieuwe en
second-life machines levert voornamelijk bestemd voor de
voedingsmiddelenindustrie.

077 351 88 89

opleiding mbo/hbo-niveau
(mechatronica);
enkele jaren praktijkervaring;
flexibele werkinstelling;
zelfstandig kunnen werken;
bereidheid om te reizen;

representatief en communicatief
vaardig;
rijbewijs BE;
beheersing van de Engelse en
Duitse taal.

Wij bieden u:
een interessante afwisselende functie met ruimte voor initiatief;
het doel is een vast dienstverband;
goede toekomstperspectieven;
een goed salaris afhankelijk van ervaring en opleiding;
een uitdagende en informele werksfeer met korte lijnen;
CAO metaalbewerkingsbedrijf is van toepassing in ons bedrijf.
Spreekt u dit aan?
Uw sollicitaties met cv kunt u richten aan m.lenssen@lvs-bv.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Lenssen Vul- en Sluittechiek B.V. Berghemweg 23, 5975 RJ Sevenum
Postbus 6848, 5975 ZG Sevenum T +31(0)77-467 2157 I www.lvs-bv.nl

28

cultuur

25
06

WIJ

BOUWENEEN

FEESTJE

vrijdag 3 juli

€5,00
GRATIS

Iedereen die een Hubo
klantenpas aanvraagt/
omruilt tijdens het
openingsweekend krijgt
een gratis tegoed van
€5,00 op de klantenpas!

zaterdag 4 juli

✁

donderdag 2 juli

20%
KORTING
OP ÉÉN ARTIKEL
NAAR KEUZE*

*Geldig op 2 t/m 4 juli 2015. Korting geldt tegen inlevering van de bon op één artikel naar keuze.
Koop je meerdere stuks van hetzelfde artikel, dan geldt de korting op al deze producten.
Met uitzondering van lopende acties. Kijk voor de overige voorwaarden op www.hubo.nl

Nieuwe naam, nieuwe uitstraling maar van ouds goede service!
Hubo, overtref je zelf
Horsterweg 42 5975 NB Sevenum - 077 4671406 - sevenum@hubo.nl - sevenum.hubo.nl

