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Kermis Grubbenvorst
In Grubbenvorst werd van zaterdag 27 tot en met dinsdag 30 juni kermis gevierd. Op het Pastoor Vullinghsplein stonden diverse attracties opgesteld. Bezoekers konden
onder meer een rondje maken op de draaimolen of een ritje in de botsauto’s en rupsbaan. Ook waren er diverse eetkraampjes.

Pinautomaat Swolgen
Swolgen krijgt vanaf september een nieuwe pinautomaat in het dorp in afwachting van de plaatsing van een
servicecorner rond eind december. Dat vertelde wethouder Ger van Rensch tijdens de dorpsraadsvergadering van
Swolgen op woensdag 24 juni.
In 2014 sloten verschillende kantoren van de Rabobank in gemeente
Horst aan de Maas en ook de pinautomaten in Melderslo, Meterik en
Swolgen sloten met ingang van 1 juli.
De pinautomaten werden verwijderd,
omdat het gebruik niet in verhouding
stond met de kosten. Op dit besluit van
de Rabobank kwam veel protest en op
verzoek verschillende gemeenteraadsfracties voerde heeft de gemeente
gesprekken gevoerd met Raaf Open
Systemen. Dit bedrijf plaatst multifunctionele servicecorners waar mensen
kunnen pinnen, maar bijvoorbeeld ook
geld kunnen storten of hun ov-chip-

kaart op kunnen waarderen. Wethouder
Ger van Rensch: “Het bedrijf dat de servicecorners gaat realiseren wil haar pilot
met servicecorners groot aanpakken en
uitbreiden tot buiten Nederland. Het
bedrijf heeft hiervoor Europese subsidie
aangevraagd, waardoor het waarschijnlijk langer gaat duren voordat de servicecorners geplaatst kunnen worden.”
Omdat de vraag naar een servicecorner
in Swolgen groot is, heeft de gemeente
contact opgenomen met het bedrijf en
deze heeft de toezegging gedaan dat er
dit jaar nog een servicecorner geplaatst
gaat worden. Dit gaat waarschijnlijk
eind december gebeuren en in de

tussentijd zorgt de gemeente voor
een vervangende pinautomaat die
in september geplaatst gaat worden.
Van Rensch: “De automaat is al besteld
en we gaan nu kijken waar deze moet
komen te staan. In 2016 gaat dan de
pilot met de servicecorners van start,
waarbij de dorpsraad mee kan beslissen over welke servicemodules deze
corner gaat bevatten.” Als mogelijke
locaties voor zowel de pinautomaat
als de servicecorner worden Café-Zaal
Wilhelmina genoemd of MFA Kerkebos.
De dorpsraad en gemeente Horst aan
de Maas gaan hierover de komende
tijd in overleg.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin/perfectfinishbv
Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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Brainstormdag accommodatiebeleid

‘Maak beter gebruik van de accommodaties’
In het Dendron College in Horst hield gemeente Horst aan de Maas
zaterdag 27 juni een breed opgezette brainstormdag over het toekomstige
accommodatiebeleid. Ongeveer 150 mensen vanuit verenigingen, organisaties en multifunctionele centra kwamen op de dag af. De brainstormdag was
deel van een vernieuwende methode om beter samen te werken met
betrokkenen.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
A&N
Kledingreparatie & stomerij
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

De bedoeling van de brainstormdag was om in samenwerking met
betrokkenen kwalitatieve en betaalbare
voorzieningen te garanderen. Marcel
Peusens, een van de aanwezigen,
vertelt: “We krijgen steeds minder
subsidie en we zien het ledenaantal
teruglopen. Dat zijn problemen die het
ook voor de voorzieningen moeilijk
maken. Met beter gebruik van accommodaties zijn er misschien oplossingen
te v inden.” Ghislaine Fonteijn van
kinderopvang ’t Nest: ”Deze brede
werkvorm werkt prima. Zo krijg je een
inkijk in de situatie van anderen in de
gemeente en hoe zij dingen oplossen.
Dat is erg leerzaam. Ook ben ik erg
tevreden over de grote opkomst.”
‘s Ochtends werden de aanwezigen
ingedeeld in groepen van ongeveer
zes personen. Deze groepen waren zo
samengesteld dat ze zo divers mogelijk
waren. Zo was het bijna uitgesloten
dat twee mensen uit hetzelfde dorp
aan een tafel zaten. Dit werd volgens
de organisatie gedaan om de discussie
en de besproken ervaringen zo breed

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

mogelijk te maken. Aan de hand van
de gevormde groepen werden door
de dag heen verschillende ronden
doorlopen. Ten eerste was er een
voorstelronde, waarin de groepen
elkaar leerden kennen. Daarna volgde
een ronde waarin ervaringen op het
gebied van accommodaties werden

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

gedeeld met elkaar en plus- en
minpunten opgesteld op grote vellen.
Deze vellen werden na iedere ronde
ingenomen door de gemeente en de
resultaten verwerkt in de computer.
Uiteindelijk volgde nog verschillende
ronden waarin bijvoorbeeld breed
gedroomd mocht worden over
het ideale accommodatiebeleid of
juist concreter naar oplossingen en
verbeterpunten gezocht werd.
Uit de ronde met plus- en minpunten over het huidige accommodatiebeleid bleek dat er over het algemeen
tevredenheid heerst, maar dat er
ook de nodige pijnpunten in zitten.
Voornamelijk praktische zaken en
onduidelijke regelgeving kwamen naar
voren als problemen. Sraar Voesten van
de Historische Kring Grubbenvorst en

Lottum vertelt: ”Van mij zou gemeente
Horst aan de Maas er meer aan mogen
doen om organisaties vast te houden
op een accommodatie. Nu schuift dat
nog wel eens.” Wiel Gerrits van tafeltennisclub Grubbenvorst: ”Het is ook
jammer dat er zo weinig jongeren bij
zijn vandaag.”
Naast pijnpunten wordt er ook
over oplossingen nagedacht. Bas van
de Lisdonk van het multifunctioneel
centrum in Melderslo: ”Ik denk dat
grote multifunctionele centra een
goede oplossing kunnen zijn. Centra
waar echt alles in zit: verenigingen,
organisaties en zelfs winkels. Bij ons
werkt dat erg goed.” Ghislaine Fonteijn
valt hem bij: ”In ieder geval wordt
samenwerking tussen alle verenigingen
erg belangrijk.”

Vrachtwagen kantelt
in Sevenum

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.

Een vrachtwagen is dinsdagmorgen 30 juni gekanteld op de Midden
Peelweg in Sevenum. De vrachtauto raakte daarbij een boom.
Het ongeval vond rond 11.00 uur
plaats. Hoe het ongeluk precies
is gebeurd, is nog niet bekend.
De hulpdiensten waren snel ter
plekke. Een woordvoerder van de

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

politie laat weten dat de chauffeur
waarschijnlijk onwel is geworden en
daardoor rechtdoor over de rotonde is
gereden. De automobilist is naar het
ziekenhuis overgebracht.

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

Treurwilg geveld
Bij het Landgoed Huize Sint Anna te Meerlo, gebouwd in 1911,
stond tot voor kort een treurwilg. Volgens omwonenden misschien wel
de mooiste en oudste treurwilg uit de regio. Deze boom is afgelopen
week vrijwel geheel geveld. Hij staat aan de wandelroute Acht van
Tienray naast de Groote Molenbeek. Op het oog leek het een gezonde
boom, maar van binnenuit lijkt hij toch deels afgestorven te zijn,
mogelijk heeft de ouderdom toegeslagen waardoor de wilg het
begeven heeft.

Golfarrangement
inclusief lunch

€60,00

€29,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Nieuwe locatie voor fusie
basisschool heeft voorkeur
De Mariaschool in Tienray en De Klimboom in Swolgen gaan per 1 augustus 2016 fuseren.
Dynamiek Scholengroep heeft de voorkeur een nieuwe school te bouwen bij MFA Kerkebos, tussen beide dorpen in.

Parel stokbrood
Heerlijk bij de BBQ

www.bakkerijbroekmans.nl

Het nieuwe cursusprogramma
2015 / 2016 is uit!

Dynamiek Scholengroep, de
scholenkoepel van Horst aan de Maas,
kondigde in de zomer van 2014 al
aan dat De Mariaschool in Tienray
en De Klimboom in Swolgen meer
moesten gaan samenwerken vanwege
het teruglopende leerlingenaantal.
Na het personeelsbestand te hebben
aangepast, moesten de schoolgebouwen onder de loep worden genomen.
De organisatie had namelijk te veel
schoolgebouw in verhouding tot het
aantal leerlingen.
Dynamiek Scholengroep besloot
in januari om De Mariaschool in
Tienray en De Klimboom in Swolgen
per 1 augustus 2016 te laten fuseren.
De directeuren van De Mariaschool
en De Klimboom lieten toentertijd
weten de voorkeur te hebben voor
een nieuwe locatie tussen Tienray en

Swolgen in. Dynamiek Scholengroep
deelt deze mening. Jan Jenneskens van
Dynamiek Scholengroep laat weten een
nieuwe locatie bij MFA Kerkebos, de
multifunctionele accommodatie tussen
Tienray en Swolgen in, op het oog te
hebben. “Deze locatie heeft onze voorkeur, omdat zij precies tussen de twee
dorpen in ligt. Op die manier hoeven
de kinderen niet van het ene naar
het andere dorp te fietsen. Er is daar
bovendien genoeg parkeerruimte en
ruimte voor sport en spel”, vertelt hij.
Verantwoordelijk wethouder
Ger van Rensch vertelde tijdens de
dorpsraadsvergadering van Swolgen op
woensdag 24 juni dat er nog gekeken
wordt naar het financiële plaatje van
de uiteindelijke locatie voor de school.
“Er zijn er nog steeds twee opties:
óf de school komt in een van de twee

oude basisscholen óf er wordt een
nieuwe locatie gezocht. We moeten
overwegen of het verbouwen van een
van de oude gebouwen financieel beter
te realiseren is dan het bouwen van
een nieuw gebouw. Het nadeel van
zo’n nieuw gebouw is dat er twee lege
basisschoolgebouwen achterblijven,
waar wellicht niet meteen een nieuwe
invulling aan gegeven kan worden.”
Jenneskens stelt dat er vanuit de
dorpen en de ouders van de leerlingen
genoeg draagvlak is voor een nieuwe
locatie bij MFA Kerkebos. “Het is op dit
moment een kwestie van de financiën
op orde krijgen”, aldus Jenneskens.
Daarnaast is Dynamiek Scholengroep
op dit moment in overleg met de
dorpsraden op zoek naar een nieuwe
bestemming voor de twee oude
schoolgebouwen.

www.vu-venray.nl

Bezoek onze website om het nieuwe aanbod te bekijken.
Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
Ma, Di en Do 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl Zie voor meer info www.vu-venray.nl

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
4 juli 2015

Lekker barbecueën
4 gemarineerde speklapjes en
4 drumsticks samen €6,95

Gemarineerde kipfilets 4 stuks €5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Lucassen

www.coppens.keurslager.nl

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 96

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

HALLO in Valencia
Hay Hoebers uit Horst was met zijn vrouw voor een kleine week in Valencia. Hier gingen zij wat
kunstmusea bezoeken. Met temperaturen tot 30 graden was het goed vertoeven in Valencia, vertellen de
twee. Op de foto heeft Hay net even een rustmomentje op de Plaza Del Ayutamiento voordat zij weer
teruggaan naar het frissere Nederland.

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Dorpsraad Sevenum wil samen nadenken
over ontmoetingsplek
Noël Hermans en Trudy Hoeymakers van Dorpsraad Sevenum willen samen met de inwoners van Sevenum
nadenken over een ontmoetingsplek, ofwel een huiskamer voor de dorpsbewoners. Daarvoor organiseert de
dorpsraad een thema-avond, waarbij het doel is een werkgroep op te richten die een centraal gelegen ontmoetingsplek in de toekomst kan realiseren.

Dorpsraad Sevenum heeft in 2013
een onderzoekje gedaan naar de
wensen en behoeften van de inwoners

van Sevenum. Daarin werd regelmatig
het ontbreken van de mogelijkheid
elkaar te ontmoeten genoemd.

Noël en Trudy willen hun mededorpsbewoners nu alvast oproepen om
mee te denken over de mogelijkheden.

“Er staan panden, zoals de voormalige
bibliotheek, leeg en er is ruimte
genoeg”, meent Noël. “Het liefst
zien we een centraal gelegen
ontmoetingsplek”, voegt Trudy toe.
Trudy en Noël realiseren zich
dat ze een lang traject ingaan.
“Een ontmoetingsplek of huiskamer
komt er niet zomaar. Nu, in de
beginfase, willen wij zoveel mogelijk
dorpsbewoners stimuleren en prikkelen
om mee te denken over de vorm
ervan. Dat kan bijvoorbeeld op de
komende thema-avond begin oktober,
die later aangekondigd gaat worden”,
vertelt Trudy. “We zijn nu met een
klein groepje mensen, maar er zijn
gegarandeerd meer mensen die willen
meedenken over de mogelijkheden in
de toekomst.”
Dorpsraad Sevenum voelt zich
genoodzaakt te luisteren naar de
signalen die zij krijgt vanuit de
dorpsgemeenschap. “We ontvangen
duidelijk signalen dat er een gemis
is. Sevenum heeft een actief
verenigingsleven, waarbij mensen
elkaar ontmoeten, maar dat zijn
allemaal groepjes. Er moet een ruimte
komen waarin iedereen elkaar kan
ontmoeten. Een huiskamer waar er
ruimte is voor een kopje koffie of thee,
het lezen van de krant, misschien nog

een klushoek en waar iedereen kan
binnenlopen.”
Terwijl politiek Den Haag de
mensen oproept om op alle terreinen
te participeren, missen volgens
Trudy en Noël daarvoor de ruimtes.
“Mensen willen hun handen echt
wel uit de mouwen steken en elkaar
helpen, maar er moet dan wel een
ruimte zijn waar ze elkaar kunnen
ontmoeten, anders blijft het onbenut
talent.” Ondertussen zijn er de laatste
tijd allerlei voorzieningen uit het dorp
verdwenen waar jong en oud samen
kwamen. “Vroegere buurt- en wijk
centra, die hadden alles wat we nu
weer willen opzetten. Alle dorpen
realiseren weer een ontmoetingsplek”,
bedenken beiden.
Trudy en Noël hebben goede hoop
in het realiseren van een ontmoetingsplek in Sevenum, maar zeggen wel:
“We kunnen dit uiteraard niet alleen.
We hopen met de media-aandacht
zoveel mogelijk draagvlak te creëren.
Dan kunnen we ook naar de gemeente
stappen en samen optrekken naar
de komst van ‘onze’ huiskamer.”
Inwoners van Sevenum die willen meedenken, kunnen zich in aanloop naar de
thema-avond melden bij de dorpsraad
of hun ideeën mailen naar
info@dorpsraadsevenum.nl

HALLO voordeelpas
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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

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst

Kronenbergweg 19, Kronenberg
Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

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

Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
Veemarkt 7a, Horst
Stationsstraat 137, Hegelsom

Het Maashotel

Veerweg 11, Broekhuizen

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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MV Concordia Meterik
gaat verjongen
Muziekvereniging Concordia Meterik speelt op vrijdagavond 17 juli om 20.00 uur een afscheidsconcert in
MFC De Meulewiek in Meterik ter ere van het vertrek van hun dirigent Ton Verberne. Tevens neemt de vereniging
afscheid van acht oudgedienden, die samen ruim 238 drumbandjaren op de teller hebben staan.

Veehouder in beroep
tegen vuurwerk
Toverland
Een veehouder aan de Schorfvenweg in Kronenberg maakt bezwaar
tegen de vuurwerkshows die attractiepark Toverland in de zomer wil
houden. De zaak dient donderdag 2 juli voor de Raad van State.
Het College van Gedeputeerde
Staten van Limburg heeft RFI Pyro
Events toestemming verleend voor
het houden van vuurwerkshows in
attractiepark Toverland in Sevenum.
Een in de buurt woonachtige
veehouder is het niet eens met
dit besluit. Hij geeft aan dat de
koeien op zijn bedrijf dag en nacht

buiten lopen en schrikken van het
vuurwerk. De man vindt dat er
onvoldoende rekening is gehouden
met het dierenwelzijn en met zijn
bedrijfsbelangen. Daarom komt hij
tegen de toestemming in beroep bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. De uitspraak wordt
over enkele weken verwacht.

Oud-Horstenaar
benoemd tot ambassadeur in Dakar
De in Horst geboren en getogen Theo Peters is op woensdag 24 juni
door koning Willem Alexander benoemd tot ambassadeur van Senegal,
Gambia, Guiné Bisau, Mauritanië en Kaapverdië.

Het concert wordt een terugblik
op de periode met Ton Verberne. De
tijd is volgens de vereniging echter
te kort om alle momenten van de
afgelopen 23 jaar de revue te laten
passeren. Onder leiding van Verberne
ging de muziekvereniging naar
verschillende concoursen en werd de
drumband in 1998 landskampioen.
De percussiemuziek heeft zich onder
leiding van Verberne ontwikkeld,
met name door het toevoegen van
melodisch slagwerk. In 2007 gaf dit de
gelegenheid voor de organisatie van
het eerste Percussion Proms concert.
Ondanks de grote veranderingen
en daarmee de wisseling van de
wacht, zijn de nieuwe kartrekkers
van MV Concordia, Chiel Smulders
(28), Henrik Beelen (25), Joris van
de Beuken (31) en Bas van Rengs
(29), allen uit Meterik, zeker van een
gezonde toekomst. “We hebben de
luxe dat we onze eigen jeugddrumband
DJEM, die uit nood geboren is, in het
verleden hebben gecreëerd. Wie de

jeugd heeft, heeft de toekomst”,
menen ze. De grote drumband verliest
acht oudgedienden, maar krijgt er vijf
jeugdleden bij. Dit zorgt voor een groep
van ruim twintig leden.
Gezamenlijk zijn de leden die
overblijven het met elkaar eens dat
het ontzettend jammer is dat er leden
vertrekken. “Er gaat veel ervaring en
kennis verloren. Vroeger keken we naar
ze op en nu is het de beurt aan ons.
We wisten dat een wisseling van de
wacht niet eeuwig uit te stellen was.
Van de acht oudgedienden hebben
de meesten nooit met een andere
dirigent gespeeld. Toen bekend werd
dat de dirigent ging stoppen, ontstond
er een klein domino-effect”, vertellen
ze samen. Nu zoeken ze twee nieuwe
dirigenten, één voor DJEM en één voor
de grote groep.
Om ervoor te zorgen dat de
wisseling van de wacht zo goed
mogelijk verloopt, hebben de nieuwe
bestuursleden enquêtes uitgedeeld.
“Er is een enquête over betrokkenheid

gehouden onder de leden. Dat heeft
erin geresulteerd dat er leden zijn
opgestaan, die ook hun handen uit
de mouwen willen steken bij de
organisatie. We willen met die leden
een frisse wind laten waaien, maar
behouden dezelfde focus. Gezelligheid,
kwaliteit en scoren op concours blijven
het belangrijkst.”
Dirigent Ton Verberne ziet nu toe
hoe de organisatie langzaam wordt
overgedragen. Hij heeft jaren de koers
bepaald en heeft zich volgens de leden
letterlijk zelf weggecijferd om zich
helemaal voor de muziekvereniging uit
Meterik te geven. Hij is de vereniging
nog lang niet moe, maar erkent
dat een frisse wind mogelijk niet
verkeerd is. “Ik ga weg met gemengde
gevoelens, maar in heel goed overleg.
Nu mag een jong iemand de leden
gaan motiveren om verder te gaan
met hun hobby”, zegt hij. Na de zomer
maakt muziekvereniging Concordia een
nieuwe start zonder hem.

De ministerraad stemde in maart
al in met het voorstel van minister
Koenders van Buitenlandse Zaken om
31 nieuwe ambassadeurs te benoemen, waaronder Theo Peters.
Peters was voor zijn aanstelling
als ambassadeur afdelingshoofd Nonproliferatie, ontwapening, wapenbe-

heersing en exportcontrolebeleid bij
de Directie Veiligheidsbeleid van het
ministerie van Buitenlandse zaken.
Ook is hij als diplomatiek ambtenaar
werkzaam geweest in Den Haag,
Brussel, Jakarta, Amerika en Japan. Hij
vertrekt op maandag 3 augustus met
zijn gezin naar zijn standplaats Dakar.

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

(Foto: Ine Bouten)

Handy Hairshop is een combinatie van winkel, kapsalon en
groothandel in kappersbenodigdheden.

Nieuwe visie
voor Park de Peelbergen
Gemeente Horst aan de Maas gaat samen met onder meer dorpsraden, het Waterschap en de LLTB nadenken
over de toekomst van het gebied Park de Peelbergen in Sevenum. Een nieuwe visie is volgende de gemeente
nodig, omdat de oude 20 jaar oud is en niet meer aansluit bij de huidige situatie.
De ontwikkeling van Park de
Peelbergen tot een recreatief gebied
startte in de jaren 90 van de vorige
eeuw. In die periode zijn er diverse
initiatieven ontwikkeld waaronder
attractiepark Toverland en het hippisch centrum Equestrian Centre de
Peelbergen. Het bestemmingsplan
voor het gebied stamt uit 2006.

Volgens de gemeente passen de kaders
van dit bestemmingsplan niet meer
bij de huidige situatie. Dit geldt onder
meer in geval van uitbreiding van
bestaande bedrijven en de vestiging
van nieuwe. De gemeente wil daarom
nog dit jaar een nieuwe toekomstvisie
voor Park de Peelbergen opstellen.
Daartoe worden een stuur- en klank-

bordgroep samengesteld. In de stuurgroep zitten naast wethouder Paul
Driessen en ambtenaren, ook ondernemers. De klankbordgroep bestaat
uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals Waterschap
en LLTB. De gemeente verwacht dat
medio volgend jaar de nieuwe visie
vastgesteld kan worden.

Voor onze kapsalon zijn wij op zoek naar een:

ZELFSTANDIG WERKENDE KAPSTER

M/V

met ervaring • leeftijd 23-30 jaar • 3 à 4 dagen per week

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wiel Verdellen
via tel. 077 - 398 54 86 of info@handyhairshop.nl
Loevestraat 11, 5961 TV Horst
www.handyhairkappers.nl of www.handyhairshop.nl
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r dan
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Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo
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Uw aanwezigheid, kaarten en warme blijken van medeleven
waren voor ons een grote steun bij het overlijden
van ózze pap en opa

Sraar Beerkens
Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken.
Stina Beerkens-Custers, kinderen en kleinkinderen.

“Als iets liefs je verlaat
blijft altijd nog haar liefde”

To Smulders-Kleuskens
echtgenote van

Martin Smulders †
Zij overleed in de leeftijd van 92 jaar.
Ria en Jan
Monique
René
Stijn, Giel

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.

Open imkerijdag.
Fiets langs bloeiende akkers en bezoek
de imker op 12 juli. DIverse fietsroutes
leiden je langs imkers die over hun
boeiende hobby vertellen.
Kijk op www.zoemhukske.nl.

Caravanstalling Melderslo.
Tel. 077 398 32 95.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Te koop zoete morellen en kersen,
ook zelf plukken. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo, 06 53 13 01 32.
Frambozen te koop direct van de teler,
elke dag vers geplukt! Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Horst
(Hegelsom). Tel. 06 10 72 63 18.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
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
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
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Horst, 28 juni 2015
Correspondentieadres:
Pieter Belsstraat 30, 5961 DW Horst
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 3 juli om 14.00 uur
in de parochiekerk van Meterik. Aansluitend begeleiden
we moeder, oma als gezin naar het crematorium.
In plaats van bloemen liever een bijdrage
voor de muziekavonden in Berkele Heem.
Collectebussen zijn hiervoor aanwezig bij het condoleanceregister.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor uw belangstelling en het medeleven
dat wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn goede man,
ôzze zorgzame pap, schoonvader en lieve opa

Sjraar Verhaegh
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Bep, kinderen en kleinkinderen
Grubbenvorst, juli 2015

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
I am so proud to be your father
I am so proud to be your mum
Racoon

In liefde gekomen, in liefde gegaan

Wout
23 juni 2015

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Mooi mannetje van
Sharon en Sher Clemens-Brouwers
Meent 13, 5961 TH Horst
Wij bedanken iedereen voor de steun en lieve woorden in deze moeilijke tijd.

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

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

Geboren

Niels
18 juni 2015
Zoon van Mark Clevis
en Monique Crijns
Helmissenstraat 22
5872 AS Broekhuizen

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.

Zomeropruiming: zaterdag
4 en 11 juli van 9.30-12.30 uur.
Tijdens deze dagen superaanbiedingen.
Hortensia’s v.a. € 2,75 e.a. planten.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08 ’t Veld Tuinplanten
Oude Heldenseweg (naast!! 13a)
Maasbree.

Te koop vers fruit, o.a. frambozen,
blauwe bessen, aardbeien, rabarber
enz. naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Seniorenwoning te koop/ huur
Venstraat 18 Hegelsom, per direct.
Meer informatie: 077 398 90 90.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in huis of ondersteuning
bij mantelzorg? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
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.
Verloren sleutelhanger met 2 sleutels
tijdens fietstocht in Horst aan de Maas.
Tel. 06 33 72 45 87.
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

Gevonden fietscomputer,
in Evertsoord. Tel. 077 464 17 78.
Steyl-sieraden. Ben je op zoek naar
een leuke, gezellige of creatieve
activiteit? Boek dan een workshop,
kinderfeest of vrijgezellenfeest bij:
Steyl-sieraden Kloosterstr. 18 Horst tel.
06 25 57 63 85 www.steyl-sieraden.nl
Stratenmaker nodig? Fred bellen.
Tel. 06 41 16 70 06.
Verloren sleutelbos bij Thomeerstraat.
Tel. 06 21 27 40 76.
Laatste weekend alles € 5 & € 10.
Ons allerlaatste weekend open! 3 en 4
juli gaat alles weg voor 5 en 10 euro.
Kleding van G-Star, Desigual, Marccain,
Betty Barclay, DEPT etc.
Second Life Exclusive. Hoofdstraat 23
vrij 10-18 zat 11-17.

p
Te koo

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

Vraagprijs:

€ 159.000,- k.k.
Betaalbare instapklare starterswoning • Overdekt
terras • op korte afstand van Horst • Bouwjaar
2005 (energielabel A) • Vaste trap naar zolder
• Lage maanlasten met huidige rentestand

T.k. gevr. landbouwmachines/hooimachine/hark/maaier/ploeg/mesttank/frees/weisleep/kipper/maiszaaimachine/tractor enz.en vee/paardentrailer/aanhanger 06 19 07 69 59.
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.

Appelgaard 29, 5944 GA Arcen
T 077-3743688 M 06-23971302
E info@makelaardijAnkie.nl
I www.makelaardijAnkie.nl

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Helmissenstraat 7
Broekhuizen

06

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl
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Huizen controleren

Wij gaan trouwen!

Vakantieservice politie

Wij wonen al samen in een huis
en gaan nu toch naar het gemeentehuis
op vrijdag 10 juli 2015 te Horst.
Als de klok 3 uur zal slaan,
zullen wij getrouwd door het leven gaan...

Rob Janssen en Pauline van Knippenberg

Het politieteam Horst, Peel en Maas is woensdag 1 juli begonnen met het aanbieden van een vakantieservice.
Zij gaan in de vakantiemaanden toezicht houden op woningen waarvan de eigenaars op vakantie zijn. Uit gesprekken met inwoners van de gemeentes Horst aan de Maas en Peel en Maas concludeerde het politieteam dat hier
behoefte aan was.

Fürstenbergstraat 14, 5975 SH Sevenum

Op maandag 6 juli 2015 zijn
onze ouders/grootouders

Op zaterdag 11 juli 2015
gaan wij

Martin (Teng)
en Mia van
Dijck-Geurts

Lizzy
van der Avoort
& Edinho Bos

50 jaar getrouwd.
De H. Mis uit dankbaarheid
is op 4 juli om 14.00 uur in de
St. Jan Evangelist in Meterik.
Het feest wordt gevierd in
besloten kring.
Kinderen en kleinkinderen

trouwen!
Ons adres:
Geldersedam 71, 5212 RC
‘s-Hertogenbosch

Hooi te koop. Kleine pakjes hooi van
het land. Melderslo. 06 31 78 50 28.
Last minute. Camper te huur
van 13 juli t/m 24 juli voor € 995,00.
Camper verhuur De Witte Horst - Venlo.
Luc Boekestijn 06 43 47 63 39.
www.essodewitte.nl
Te huur in Grubbenvorst
woonruimte in woonboerderij. Kamerkeuken-berging- slaapkamer- kelderwc-badkamer. Tel. 077 366 17 78/
06 22 25 43 89.
Gevraagd hulp (vanaf 18 jaar) voor
bediening en keuken bij Indonesisch
restaurant Bintang te Sevenum. Uren in
overleg. Tel. 06 22 05 91 59.
Vakantievoeten? Zonder pijn aan uw
voeten op vakantie? Maak een afspraak
voor een (deel)behandeling bij de
gespecialiseerde pedicure via info@
voetzorghorst.nl of bel: 06 19 96 96 48.
Open tuin en demonstraties maandagavond 6 juli v.a. 19.00 uur kleurentherapie Nard Keuten Horsterweg 16c
Broekhuizen 06 24 24 45 80.

2,96 – 5,32

4 voor

Open imkerijdag.
Fiets langs bloeiende akkers en bezoek
de imker op 12 juli. Diverse fietsroutes
leiden je langs imkers die je in de boeiende wereld van de bij meenemen.
Kijk op www.zoemhukske.nl
Pasfoto’s en foto-service bij Ster
Videotheek - Foto Geurts, Venloseweg 2,
Horst. Voor officiële pasfoto’s en visa.
Direct klaar foto-service, ook vanaf
smartphone! Fotoboeken, foto-fun
cadeaus, etc. 077 398 78 55
www.videotheekhorst.nl
Preiplanters gevraagd vanaf maandag 6-7-2015, vanaf 14 jaar voor in de
avonduren. Vooraf aanmelden svp.
Tel. 06 53 93 26 73.
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.

Superdeals:

DubbelFrisss
of Taksi
Alle soorten
4 pakken à 1,5 liter

Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks B. Minken, arts,Venrayseweg
40 Wanssum 0478 53 17 48.

2,50

Pitloze rode of
witte druiven

De politie controleert huizen waarvan de eigenaar op vakantie is
De vakantieservice valt onder de
noemer van het project Waak voor
Inbraak, dat in verschillende
gemeentes in Noord-Limburg in gebruik
is. Horst aan de Maas en Peel en Maas
zijn tot nu toe de enige gemeentes
waar een vakantieservice wordt
opgestart. Mede-initiatiefnemer
wijkagent Hans van Vulpen vertelt:
“Een aantal jaar geleden was het heel
normaal dat de politie een oogje in het
zeil hield als mensen op vakantie
waren. Landelijk is dat toen afgeschaft,
omdat de politieleiding het idee had
dat daar geen tijd meer voor was. Ons
team is zo eigenwijs om nu te zeggen:
‘wij weten wel zeker dat we hier tijd
voor hebben’, en we gaan bewijzen dat

het wél kan. Overal horen we dat er
onder de mensen een grote behoefte
aan zo’n service is. Wij willen daarom
niet altijd doen wat Den Haag wil dat
wij doen, maar juist kijken naar de
lokale behoeftes en hoe onze inwoners
kunnen helpen om zich veilig te
voelen.” Op de website
www.waakvoorinbraak.nl kunnen
mensen die op vakantie gaan hun
woning aanmelden via een
aanvraagformulier. Ook op het
politiebureau in Horst liggen
formulieren klaar. Hans van Vulpen:
“Als wij onderweg zijn om meldingen
te checken, hebben we altijd wel wat
tijd over om langs huizen te rijden van
mensen die zich hebben opgegeven

voor de vakantieservice. Dan stoppen
we ook echt bij de woning en kijken
we even rond of er geen gekke dingen
te zien zijn.” Een voorwaarde van
deelname is dat mensen zelf ook de
huissleutel aan een kennis geven.
Zo kan de politie naar binnen als dat
nodig is. “Wij hopen dat als
buurtgenoten zien dat wij alert zijn, de
buurt dat zelf ook wordt. Deze service is
ook echt een extraatje, burgers moeten
nu niet alleen op ons gaan vertrouwen.
Maar door duidelijk te maken dat wij
waakzaam zijn, wordt de buurt het
hopelijk ook. En daarbij zien potentiële
inbrekers natuurlijk ook dat wij huizen
controleren, wat hen met een beetje
geluk afschrikt.”

1,49 Rechtbank: toch woning-

Bak 500 gram
2,49 – 2,89

Geldig van wo 1 t/m di 7 juli 2015.

Bezoek ons ook eens op Facebook!!

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

OPRUIMING

T/M

70% KORTING

badkleding • nachtmode
ondermode

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

bouw Sphagnumweg

Er mogen twee woningen aan de Sphagnumweg in Griendtsveen worden gebouwd. De Raad van State heeft het
bezwaar dat zes inwoners van het dorp tegen de geplande woningbouw hadden ingediend, ongegrond verklaard.
De gemeenteraad van Horst aan de
Maas besloot in september vorig jaar
dat, ondanks bezwaren van omwonenden, twee woningbouwlocaties aan de
Sphagnumweg ontwikkeld zouden worden. De omwonenden stapten daarop
naar de rechter, die woensdag 24 juni
uitspraak heeft gedaan. De bezwaarmakers voerden onder meer aan dat er
in Griendtsveen geen behoefte is aan
de twee nieuwe woningen. Volgens
hen geeft dit de trage verkoop van
de al beschikbare bouwkavels aan
de Kanaalweg en Mr. Ter Voertstraat
aan. Ook zouden de woningen zich
in het hogere segment bevinden,
terwijl er volgens de bezwaarmakers
juist behoefte is aan starterswoningen. Verder vrezen zij de aantasting

van het beschermd dorpsgezicht van
Griendtsveen. In 2004 verscheen
het zogenoemde Belvedère-rapport.
Aanleiding was de behoefte aan nieuwbouw in het dorp. In het rapport staat
welke locaties hiervoor in aanmerking
komen en welke juist niet. Het rapport
geeft voor de Sphagnumweg het advies
‘vrij uitzicht, niet bouwen’.
De Raad van State heeft alle
bezwaren van de zes omwonenden
van tafel geveegd. De rechtbank voert
onder meer aan dat de verwachte
bevolkingskrimp niet betekent dat er
minder behoefte is aan woningen.
De landelijke trend is dat er juist
meer eenpersoonshuishoudens
komen. De gemeenteraad van Horst
aan de Maas zegt daarnaast dat

woningen in het hogere segment
zorgen voor doorstroming, zodat er
starterswoningen vrijkomen. Na de
verschijning van het Belvedère-rapport
is nog een drietal onderzoeken gedaan
naar mogelijke woningbouwlocaties
in het dorp. Daarin staat de
Sphagnumweg wel opgenomen als
mogelijke locatie voor woningen.
Volgens de Raad van State wegen de
conclusies uit het Belvedère-rapport
niet zwaarder dan die van de overige
onderzoeken. Verder vindt zij dat
de gemeenteraad voldoende heeft
aangetoond dat er daadwerkelijk
behoefte is aan de woningen en dat dit
zwaarder weegt dan het toekennen van
het predicaat beschermd dorpsgezicht
aan de Sphagnumweg.
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winkel&bedrijf
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25 jaar kinderopvang in Horst
Het eerste kinderdagverblijf in Horst startte 25 jaar geleden. Om dit 25-jarig jubileum te vieren is het op
vrijdag 10 juli feest bij kindcentrum Ark en BSO Bende in Horst. Op beide locaties is deze dag een inloopuur
tussen 16.00 en 17.00 uur. Daarna zetten kinderen, ouders en medewerkers het feest voort. In 1990 opende
locatie De Kleinhorst haar deuren in houten noodgebouwen van het Jongeren Gilde. De locatie startte met
twee groepen, vier leidsters en een coördinator. Na ruim een jaar sloot De Kleinhorst zich aan bij Stichting
Samenwerkende Kinderopvang (SSK). In de jaren daarna volgden verschillende verhuizingen en ook kwam er
buitenschoolse opvang bij. In 2008 werd SSK na een fusie Spring Kinderopvang, zoals het nu nog steeds heet.

Nieuwe roos met
drone gedoopt

e
r
u
t
a
Vac
Abemec Sevenum zoekt op korte termijn een gemotiveerde:

Balie & Magazijnmedewerker
Abemec is een zelf-importerende dealer van tractoren, multipurpose machines en
landbouwwerktuigen. Werkzaam vanuit 18 werkplaatsen. Abemec heeft een zeer
uitgebreid onderdelenmagazijn, mobiele servicewagens, een 24-uurs storingsdienst
en een professioneel occasioncentrum.

We zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven,
spontane Balie en Magazijnmedewerker die houdt
van de agrarische sector en zijn techniek. Je bent
verantwoordelijk voor het verkopen van onderdelen,
onderhoudsmiddelen, accessoires , gereedschappen
en kleine machines. Tevens ligt er een belangrijke
taak bij de voorraadbewaking in het magazijn en de
samenwerking met het centrale magazijn in Veghel.
Functie-eisen :
• MBO-3 met aanvullende cursussen op het gebied
van communicatie, commercie en/of logistiek
• Technisch inzicht en tekeninglezen
• ERP systeem
• Werken met heftruck/elektrische palletwagen
• Werkervaring in de landbouwtechniek is een
vereiste

Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een boeiende en gevarieerde functie in
een groeiende en ambitieuze onderneming. Een
marktconform salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden met aandacht voor jouw
persoonlijke ontwikkeling.
Contactinfo:
Ben je geïnteresseerd? Ga naar www.abemec.nl en
klik op ‘werken bij Abemec’ in het linker menu. Klik
op de betreffende functie. Voor meer informatie,
neem contact op met Robert van Rijswick 0773241030 of 06-55892612.
Abemec werft zelf voor deze vacature. Acquisitie
naar aanleiding van deze vacature wordt niet in
behandeling genomen.

www.abemec.nl

In De Rozenhof in Lottum werd zondagmiddag 28 juni ter afsluiting van
de Week van de Potroos, een nieuwe roos gedoopt. Dit gebeurde met
behulp van een drone.
De nieuwe roos Rosa So Much Love
van de Deense rozenveredelaars Rosa
en Harley Eskelund van Roses Forever
werd deze zondag gedoopt. De talrijke
belangstellenden in De Rozenhof
zagen hoe een drone over de rozentuin
vloog en een koker met daarin de
naam van de nieuwe roos deponeerde
in de handen van de Limburgse
gedeputeerde Ger Koopmans. Waarna
Koopmans deze nieuwe ‘Lottumse’
roos, samen met de rozenkoningin
Suzanne Verhaegh-Seuren en de
Deense veredelaars, doopte met
rozenwijn.
Tijdens de Week van de Potroos
waren 212 verschillende potrozen van

13 bedrijven te bekijken. De jury prees
de hoge kwaliteit van de aangeleverde potrozen, de grote variatie en de
innovatieve rozenseries. De winnaar
was dit jaar Frank Coenders Kwekerijen
uit Grubbenvorst, gevolgd door
Tuincentrum Lottum en Rozenkwekerij
Patrick Bisschops uit Swalmen.
Dit jaar kreeg de Week van de
Potroos voor het eerst een show
element. In totaal namen zeven
bedrijven deel aan deze potroosshow.
De eerste prijs ging naar Tuincentrum
Rosarium Lottum. De andere ereplaatsen waren voor Frank Coenders
Kwekerijen uit Grubbenvorst en
Tuincentrum De Panneschop Lottum.

Workshop voor
mantelzorgers
Synthese organiseert op donderdag 9 juli een workshop voor
mantelzorgers in de gemeente Horst aan de Maas. De bijeenkomst is van
14.00 tot 16.00 uur en vindt plaats bij Synthese in Horst.
Het thema van deze workshop is
‘Hoe blijf ik in balans?’ waarbij aandacht besteed wordt aan communicatie en de verschillende rollen die je
als mens kunt hebben. De workshop
wordt gegeven door Gerdientje

Langkamp, maatschappelijk werker
en Anja Damhuis, mantelzorgondersteuner van Synthese. Voor meer
informatie neem contact op met Anja
Damhuis, Steunpunt Mantelzorg 077
20 11 314 of a.damhuis@synthese.nl
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50 jaar firma Vullings

Donatie aan Hospice D’n Doevenbos
De firma Vullings in Horst vierde onlangs het 50-jarig bestaan met diverse activiteiten waaronder een open dag.
Bezoekers kregen een rondleiding en konden zo onder meer het uitgebreide machinepark, inclusief robotisering, in
bedrijf zien.

kunnen realiseren aan dit lokale goede
doel. We zijn dan ook zeer trots dat we
nu de cheque met het eindbedrag van
5.000 euro bekend kunnen maken en
hebben kunnen overhandigen aan de
initiatiefnemers van het hospice José
Hoebers en Bep Vullings.” John Vullings:

“Mijn vader, Joos Vullings, startte in 1965
met enkele machines en de nodige
kennis en vakmanschap het bedrijf dat
inmiddels is uitgegroeid tot een firma
met een zeer modern machinepark en
uiterst gemotiveerd personeel, waarin
we voortdurend investeren.”

Informatieavond
Q-koorts
De Q-koortsepidemie is voorbij, maar nog steeds worstelen veel
mensen met de gevolgen ervan. Daarom organiseert stichting Q-support
op dinsdag 7 juli in Sevenum een informatieavond voor patiënten en hun
familie, voor professionals en overige belangstellenden. De bijeenkomst
begint om 19.00 uur in De Turfhoeve in Sevenum.

De firma Vullings had haar
bezoekers gevraagd tijdens of na de
open dagen een donatie te voldoen ten

behoeve van het goede doel Hospice
D’n Doevenbos, dat gerealiseerd wordt
door de stichting vrienden Hospice

D’n Doevenbos Horst. Directieleden
John Vullings en Jan Arts: ”Wij vinden
het zeer belangrijk om een bijdrage te

Oh, zit dat zo!

Tussen 2007 en 2013 zijn naar
schatting 100.000 mensen besmet
geraakt met Q-koorts. Een deel
van hen ondervindt nog dagelijks
de gevolgen hiervan. Landelijk
zijn ruim 220 patiënten met
chronische Q-koorts geregistreerd.
Daarnaast kampen minstens 800
mensen met QVS. Die aanhoudende
gezondheidsproblemen gaan vaak
gepaard met financiële, relationele
en psychische problemen. De
informatiebijeenkomst wordt

geopend door Annemieke de Groot,
directeur van Q-support. Zij gaat
in op de problematiek rondom
Q-koorts en de dienstverlening van
Q-support. Verder nemen onder
anderen Q-koortsdeskundige Alfons
Olde Loohuis en patiëntenvereniging
Q-uestion deel. Q-koortspatiënten
kunnen vragen stellen en zich
aanmelden bij Q-support voor advies
en begeleiding. Aanmelden voor de
informatieavond via aanmelden@
q-support.nu of via 073 610 00 10.

Opening blauwe
bessenseizoen
Theehuis Blue Berrie Hill opent op zondag 5 juli samen met blauwe
bessenteler Hayberries het blauwe bessenseizoen. Dit vindt plaats van 10.00
tot 17.00 uur bij Blue Berrie Hill in Broekhuizen.

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

Tijdens de opening kunnen bezoekers een rondleiding krijgen en kennismaken met imker Robert Cox. Verder
zijn er een theeproeverij door Tea

lifestyle uit Lottum, demonstraties jam
maken, een ballonnenwedstrijd voor de
jeugd en een springkussen.

Besparen door
papieren schenking Nepal dag op
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Er zijn allerlei redenen om te schenken. Denk aan het voorkomen van
de eigen bijdrage AWBZ (bijvoorbeeld verpleeghuis), het in aanmerking te
(blijven) komen voor de zorgtoeslag (waar ik vorige keer over schreef) of
erfbelasting besparen.
Uiteraard zijn er ook genoeg
redenen om het geld voorlopig
nog in de zak te houden. Liquiditeit
geeft flexibiliteit, bijvoorbeeld als
appeltje voor de dorst, als de auto of
de wasmachine kapot gaat of als er
onderhoud aan de woning nodig is.
Wellicht heeft u geen liquiditeiten,
maar zit uw vermogen vast in stenen en grond of heeft u uw kinderen
wel lief, maar vertrouwt u ze toch
(nog) geen kapitaaltje toe.
In al deze situaties biedt
schenken op papier een uitkomst.
U behoudt daarmee namelijk zelf
de beschikkingsmacht over de
liquiditeiten, maar tegelijkertijd
hevelt u het vermogen al wel over
naar de kinderen. Het principe van
de papieren schenking is eenvoudig.
U schenkt het geld aan uw kinde-

ren, maar leent het direct zelf weer
terug. U krijgt dus een schuld aan de
kinderen.
Deze papieren schuld neemt u op
in uw vermogen in de inkomstenbelastingaangifte, zodat uw belastbaar
vermogen hierdoor verminderd.
Daar staat tegenover dat de kinderen
de vordering moeten opnemen in hun
aangifte en (als hun totaal vermogen
hoog genoeg is) daarover ook belasting betalen.
Wel zijn er enkele voorwaarden
aan de papieren schenking verbonden. Om werking te hebben voor
de erfbelasting dient een dergelijke
schenking altijd plaats te vinden bij
notariële akte. Over de schuld die
de ouders na de schenking aan de
kinderen krijgen moet verplicht
6 procent rente worden berekend en

deze rente moet ook daadwerkelijk
worden betaald. Zeker bij grotere
schenkingen kan dit toch behoorlijk
in de papieren lopen.
Ten slotte is een schenking op
papier ook een schenking in het
kader van de schenkbelasting.
Jaarlijks kan maximaal 5.277,00
euro per kind belastingvrij worden
geschonken. Daarboven is de eerste
121.296,00 euro belast met 10 procent schenkbelasting. Schenk je nog
meer dan betaal je 20 procent.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Kaldenbroeck
Kaldenbroeck, huys voor Puur Leven in Lottum, houdt op zondag 5 juli de
jaarlijkse Nepal dag. Deze vindt plaats van 11.00 tot 17.00 uur.
De Nepal dag wordt georganiseerd
ter ondersteuning van Stichting Javea
Nepal. Deze stichting is al jaren actief
in het district Sindhupalchok. Tijdens
de Nepal dag is er onder meer een
markt met producten. In de stiltetuin

zijn onder meer klankschaalconcerten
en in de weide djembé-sessies en
demonstraties Nepalese dans. Verder
zijn er stands met informatie over
reizen naar Nepal en worden er
Nepalese gerechten geserveerd.

Directiewisseling
Phicoop
Jac Philipsen is per 1 juli teruggetreden als directeur van Jumbo Phicoop
Sevenum. Hij wil zich meer gaan zich richten op zijn familie en zijn hobby’s.
Nadat Jac Philipsen samen met
zijn vrouw jarenlang een supermarkt
in America had gerund, kwam hij
in 2003 in de directie van Jumbo
Phicoop Sevenum. Na hier ruim
12 jaar werkzaam te zijn is hij per 1
juli teruggetreden als directeur. Op

de achtergrond zal hij echter nog wel
wat belangen voor de zaak blijven
behartigen. Rob Geurts is afgelopen
maart toegetreden tot directie waar
hij samen met Elly Philipsen en
Piet Philipsen de dagelijkse leiding
heeft.
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Je vindt ALLES
voor de zomer
bij Trefcenter

02
07

sogood

TM

Like Trefcenter Venlo op Facebook en blijf op de hoogte van nieuws,
aanbiedingen en leuke acties! www.facebook.com/trefcentervenlo
HET MEEST GEVARIEERDE SHOPPING CENTER VAN NEDERLAND | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL

Dagje uit?
Kom shoppen UITVERKOOP
in Venlo!
IS BEGONNEN!
Hoge kortingen op
veel tuinmeubelen,
BBQ-, tuin- en
sfeerartikelen!
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

www.venloverwelkomt.nl

Powered by

en zo 11
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GEPLUKT Loek Logister

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.

mijn eerste motor gekocht. Heerlijk, die
vrijheid op de motor.”

Bondscoach
voor een avond

De meesten zullen hem kennen als badmeester Loek van zwembad De Berkel in Horst, maar tegenwoordig is hij
als trainer op het volleybalveld in Kronenberg en op de schaatsbaan over de grens in het Duitse Grefrath te vinden.
Deze trotse opa is sociaal, actief en betrokken. Hij toert op zijn motor en houdt van reizen. Deze week wordt Loek
Logister (63) uit Horst geplukt.
Loek is geboren in het ZuidLimburgse Heerlen. Na de sportschool
maakte hij op z’n 24e de overstap van
Zuid-Limburg naar Noord-Limburg.
Hij werkte eerst bij vakantiepark het
Roekenbosch in Blitterswijck en is later
overgestapt naar zwembad De Berkel
in Horst. “Aan m’n dialect is nog altijd
te horen dat ik niet van hier ben, want
dat is altijd een mengelmoesje. Ik ben
en blijf een Zuid-Limburger. Dat is nu
eenmaal zo, maar na al die jaren onder
de Horster mensen voel ik me nu toch

ook wel meer en meer Horstenaar”,
lacht hij.

dat al lange tijd geleden gehaald. Toen
ik het van hem hoorde, begon het bij
mij ook weer te kriebelen. Ik heb toen

Trotse opa
Samen met zijn vrouw Jacqueline
(60) heeft hij drie kinderen, Dick (31),
Moniek (30) en Ruben (26). Zijn oudste
zoon is al vader. “Dat ik een kleinkind
heb, mag niet ontbreken in dit artikel.
Ik ben een trotse opa van Laurens”,
zegt Loek. Dankzij zijn zoon heeft hij nu
ook al een tijdje een motor. “Hij ging
op voor zijn motorrijbewijs en ik had

Zijn huwelijksreis in 1977 naar
het Antilliaanse eiland Aruba zal Loek
niet snel meer vergeten. “Op Aruba
heb ik een stukje van mezelf laten
liggen. De mensen daar zijn zo relaxed.
Daar zou ik zo kunnen wonen. Een kennis die daar woonde, was vroeger
bondscoach. Een avond kon hij niet op
de training van zijn zwemteam zijn.
Hij vroeg me of ik de training wilde
waarnemen. Hij bereidde alles voor,
dus het stelde niet veel voor, maar ik
was wel voor één avond bondscoach
van het Arubaanse zwemteam.”
Zelf sporten en trainingen geven,
zit er bij Loek al van kleins af aan in.
“Ik heb in m’n jeugd op landelijk niveau
gevolleyd, heb in verschillende dorpen
hier in de buurt trainingen gegeven
en ben nu actief als volleybaltrainer in
Kronenberg. Ik vind het leuk om met
mensen bezig te zijn. Als ik sporters zie
lopen, zie ik vaak al of ze gevoel hebben voor de bal. Als ze dat niet hebben,
probeer ik ze wat technische vaardigheden bij te brengen. Dat vind ik erg leuk
om te doen”, vertelt hij.
Naast volleybaltrainingen
geeft Loek ook bij de Recreatieve
Schaatsvereniging Noord-Limburg
(RSNL) schaatslessen aan volwassenen.
“Dat doe ik in Grefrath in Duitsland.

Badmeester Loek
Alhoewel Loek veel meer is dan
alleen de badmeester van Horst
kennen veel mensen hem toch wel
daarvan. “Ik was ooit met m’n vrouw
op vakantie in Oostenrijk. We lagen
bij het zwembad en ik hoorde drie
meiden achter ons fluisteren: is dat
niet badmeester Loek uit Horst? Toen
ik dat hoorde, moest ik daar erg hard
om lachen. Ik heb natuurlijk lang in het
zwembad gewerkt, maar doe daarnaast
nog veel meer.” Loek is in 2004 als
badmeester van zwembad De Berkel
in Horst gestopt en over gegaan naar
kantoorwerk bij gemeente Horst aan
de Maas. Twee jaar geleden is hij met
pensioen gegaan. “Ik geniet nu van
mijn kinderen en kleinkind, van het
vrijwilligerswerk dat ik doe, van de
reizen die ik maak en van de ritjes
op de motor. Binnenkort ga ik ook
weer rijden naar de Eifel. Dat is puur
genieten. Vrijheid blijheid.”

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Hooikoorts, Roken en Overgewicht

www.ikzoektuingrind.nl

OPEN DAG do 18 juni 15.00-19.00 uur

tel. (077) 320 97 00

PUZZEL

Niet alleen de volwassenen van
RSNL, maar ook de kinderen van een
basisschool in Nettetal krijgen van mij
schaatsles. Als Zuid-Limburger gaat
het Duits spreken me best wel goed
af en als ik fouten maak, vraag ik ze
om mij te verbeteren. Dat doen ze dan
ook meteen. Dat vind ik geweldig.
Ik ben graag actief bezig en sporten is
echt mijn ding. In deze tijd ben ik ook
weer hard aan ’t trainen om in juli voor
de 18e keer mijn vierdaagse kruisje
te halen.”

Rob Coumans

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

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

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

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl
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Wat
zeg je?
Tot 2014 gaf de Rijksoverheid nog subsidie
voor het plaatsen van zonnepanelen. De
voornaamste reden voor inwoners van Horst aan
de Maas om ze niet te plaatsen, is dan ook dat
het te duur is. Anderen vinden het er niet mooi
uitzien, zo’n dak vol met panelen. “Mijn vrouw
wil geen panelen op het dak. Ziet er niet uit,
vindt ze”, reageert deze man. Ook zijn sommige
huizen niet geschikt voor zonnepanelen of
denken de bewoners de kosten niet meer terug
te kunnen verdienen. “Wij zijn 80 en 85 jaar oud,
dan is zo’n investering niet meer rendabel”, zegt
dit paar. De ruime meerderheid kiest dus niet
voor zonnepanelen. Toch heeft 15 procent van
de inwoners ze wel aangeschaft. Het merendeel
van de mensen heeft dit gedaan omdat het op
de lange termijn geld oplevert. “Het brengt altijd
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik vind ze zo lelijk’
Het licht uitdoen als je een ruimte verlaat, de verwarming een graadje lager zetten, recyclen. Duurzaam leven kan op verschillende manieren. Ook het plaatsen van zonnepanelen valt hieronder. In Horst aan de Maas heeft 15 procent van de inwoners zonnepanelen op het dak van
zijn huis. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Ja
15%
85%
Nee
Heb je zonnepanelen?

meer op dan dat het geld op de bank staat en het een verbruiksmeter waarmee ik heb gemeten dat
de telefoonoplader per jaar 1 euro aan stroom
is goed voor het milieu.”
verbruikt. Dit is mij de moeite van het er uit
Er zijn nog meer manieren om geld te
trekken niet waard.”
besparen en zo aan het milieu te denken.
Besparen op water
Zoals de telefoonoplader
kan onder meer door de
uit het stopcontact halen,
kraan dicht te draaien
wanneer de mobiele
‘Te grote uitgave’
tijdens het tandpoetsen.
telefoon helemaal is
Dat doet ruim driekwart
opgeladen. Iets meer
‘Is goed voor het milieu’
van de mensen. “Zo zonde
dan de helft, 56 procent,
zegt dit altijd te doen.
‘We zijn ons aan het oriënteren’ om het water twee
minuten lang weg te laten
“Ik probeer er echt op te
stromen.”
letten dat een oplader,
als het apparaat klaar is,
Voor meer resultaten
ook uit het stopcontact gaat”, zegt deze persoon. of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
Een ander vraagt zich af of het wel echt nodig is:
www.tiphorstaandemaas.nl
“Ik ben wel veel bezig met besparen. Zo heb ik
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

TOTALE MAGAZIJN

OPRUIMING
Onlangs hebben wij onze winkel getransformeerd
naar technisch magazijn.
Deze verbouwing is inmiddels afgerond.
U bent meer dan welkom voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rioleringsbuis + hulpstukken
Regenwaterafvoerbuis + hulpstukken
Hogedruk buis + hulpstukken
Beregeningspompen
Slangen, koppelingen en toebehoren
Koper buis en hulpstukken zoals knelkoppelingen ed.
Lucht/ventilatie
Alles op het gebied van verwarming
Bevestigingsmaterialen
Hogedruk reinigers/stofzuigers
Compressoren
Agro producten
enz. enz. enz.

Dames- en heren
zomercollectie en nachtcollectie

Nu 2e artikel € 1,-

OUDE
VIDEOTAPES
OP DVD 4,95
Vraag naar de voorwaarden

E1

*

*tenzij anders aangegeven

St. Lambertusplein 2a 5961 EW HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Tot 50% korting op
dames- en herenschoenen
één dak: dames- en herenmode,
Bij Mariëtte Mode vind je alles onder ssoires en huishoudtextiel.
nachtmode, ondermode, schoenen, acce
Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

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

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

Openingstijden:
ma t/m vrij: 07.30 - 12.30 / 13.00 – 17.00
za: 08.30 tot 12.30 uur
VERSLEIJEN BV / Castenrayseweg 14 / 5808 AG OIRLO
T (0478) 57 19 41 / F (0478) 57 19 95
E info@versleijen.com / www.versleijen.com

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Hardhouten kozijnen,
iets voor jou?
Indien gewenst:
 volledig afgelakt
 beglaasd
 gemonteerd
Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen”
en KOMO gecertificeerd

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 399 81 01  I www.beukenkozijn.nl
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Bespreking Poll week 25

Ik volg het damesvoetbal
Het Nederlands damesvoetbalteam heeft deelgenomen aan het WK
in Canada. In de selectie was de uit Horst afkomstige Dominique Janssen
opgenomen. Een kleine meerderheid van de stemmers op onze poll,
54 procent, is niet van plan het damesvoetbal te volgen. Aangezien het WK in
Canada plaatsvindt, worden de wedstrijden ’s nachts Nederlandse tijd gespeeld.
Wie de dag erna moet werken, zal er wellicht niet voor willen opblijven. Het is
immers net zo makkelijk om de volgende ochtend de uitslag op internet op te
zoeken of de samenvatting te bekijken. Natuurlijk kan je ook gewoon niet zo
geïnteresseerd zijn in het damesvoetbal.

De overige 46 procent keek wel trouw naar het damesvoetbal. Het was
immers de eerste keer dat het Nederlands damesvoetbalteam op een
WK stond. Daarnaast hebben de dames inmiddels wel bewezen dat ze
niet onderdoen voor de heren. Waarom wel ’s nachts opstaan voor het
herenvoetbal, maar niet voor het damesvoetbal? Ook al ligt het Nederlands
team er intussen uit. Peter Rechsteiner uit Horst hoort bij de trouwe
volgers, laat hij op onze website weten. Hij is namelijk van mening dat
het damesvoetbal nog puur is. Passie is de belangrijkste reden dat dames
voetballen, stelt hij.

ook

Ik verwacht dat de basisschool mijn kind insmeert
tegen de zon
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De temperatuur schiet de komende dagen naar tropische waarden en er
wordt veel zon verwacht. In Nederland kregen in 2014 50.000 mensen een
vorm van huidkanker. We weten intussen dat we ons moeten beschermen
tegen die zonnestralen. Toch verbrandt volgens KWF Kankerbestrijding 1 op de 3
Nederlanders in de zon. Om ons te beschermen dienen we onder meer de zon
op het heetst van de dag zoveel mogelijk te vermijden en zonnebrandcrème te
smeren, liefst met een hoge factor. KWF Kankerbestrijding vindt dat basisscholen
kinderen tijdens zonnige dagen in moeten smeren om ze zo te beschermen
tegen de zon.

Je zou denken dat dit een taak is van de ouders en niet van de docent.
Als ouders moet je er aan denken dat je zoon of dochter tegen de zon
beschermd wordt. Er wordt al zoveel van basisscholen verwacht, moet dit er
dan ook nog eens bijkomen?
Aan de andere kant kan de school er op deze manier ook iets leerzaams
van maken. Bijvoorbeeld door in de lessen aandacht te besteden aan de
gevolgen van verkeerd zonnen.
Ik verwacht dat de basisschool mijn kind insmeert tegen de zon.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 26) > Verhoging van het btw-tarief levert iets extra’s op > eens 23% oneens 77%

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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Kerk straat 1 Hor st 077 398 26 61 ww w.kruyt zeropt iek.nl

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

Greenport
Bikeway
Alweer een maand geleden
werd de Greenport Bikeway
officieel geopend. Het supersnelle fietspad tussen station
Horst-Sevenum en station
Venlo. Het fietspad is bedoeld
om – ik citeer – “automobilisten met woon-werkverkeer te
verleiden vaker met de fiets
naar het werk te gaan.”
Aangezien ik van dinsdag tot
en met vrijdag in Venlo werk,
pal tegenover het station, blijk ik
dus perfect te passen in deze
doelgroep. Ik heb de route
daarom sindsdien al enkele
keren gebruikt. En ik moet
zeggen, ik ben er niet ontevreden over. Het is heerlijk fietsen
op een vlak fietspad, zonder
drempels, zonder stoplichten en
niet hoeven opletten voor auto’s
(behalve dan daar waar de boer
zijn stuk land niet wil afstaan).
Ik hou ervan om in mijn vrije
tijd, met mooi weer, een lekker
stuk te gaan fietsen.
Maar niet ’s ochtends om
08.00 uur. Als ik binnen een
kwartier met de auto in Venlo
kan zijn, waarom zou ik dan
thuis om 08.00 uur vertrekken
om met de fiets te gaan?
De fietsroute is ongeveer
12 kilometer lang. Maar tel
daarbij wel de bijna vier
kilometer van mijn huis naar het
station bij op. Het grootste
bezwaar vind ik echter de
Hollandse weersomstandigheden. Als heen- en terugweg
allebei zonder tegenwind
zouden zijn, had ik er geen
problemen mee om te fietsen.
Maar op een of andere manier
heb ik altijd de pech dat
wanneer ik ook fiets, de wind
zich altijd tegen mij keert. En dat
maakt het lastig. Want wat doe
ik als ik ’s ochtends volledig
bezweet op mijn werk aankom?
Een extra tas met kleding
meesjouwen op de fiets? Nee, ik
denk niet dat ik het fietspad
vaak ga gebruiken als transport
naar mijn werk. Maar voor een
dagje shoppen in Venlo of een
lekker stuk ongestoord fietsen in
het weekend: graag!
Judith

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
02 juli 2015

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie
Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag 7 juli 2015
om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas. De vergadering
wordt live in audio uitgezonden via de website.
Op de agenda staat onder andere het onderwerp: “Revitalisering sociaal cultureel
centrum ‘t Gasthoês”.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 14 juli 2015 besproken.
Voor deze commissie komen daarvoor in aanmerking:
• Resultaten onderzoek regionaal zwembad en
vergelijking met lokale alternatieven.
• Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota
2015 en de 1ste bijstelling begroting.
• Onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie over het subsidiebeleid.

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas
• Voorstel tot het vaststellen van de functiebeschrijving van de grifﬁer.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens
de vergadering van de commissie Samenleving. In dat geval kunt u contact opnemen
met de grifﬁer, Ruud Poels. Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per mail via
grifﬁer@horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Horst aan de Maas
Op 1 juli 2015 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in
Horst, Melderslo, Hegelsom, Meterik, America en Griendtsveen.
Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen
50 en 75 jaar elke 2 jaar uitgenodigd. Door
het onderzoek kan borstkanker in een vroeg
stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans
op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Openbare bijeenkomst op woensdag 8 juli
2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas. De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de
website.
Op de agenda staan onder andere de onderwerpen: “Ashorst” en “Verkeerssituatie kruising
Spoorweg-Stationsstraat (NS-Station HorstSevenum)”.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 14 juli 2015 besproken.
Voor deze commissie komen daarvoor in aanmerking:
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Stationsstraat Hegelsom.
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Veld-Oostenrijk 13 Horst.
• Nota van uitgangspunten bestemmingsplan
Buitengebied.
• Startnotitie herijking Toekomstvisie Park de
Peelbergen.
• Voorstel tot het vaststellen van het Beheer-

Kermis Lottum 4 t/m 7 juli 2015
Kermis America 5 t/m 8 juli 2015

plan Openbare Speelruimte.
• Voorstel tot het vaststellen van het Wegbeheerplan 2016-2019.
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens
de vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met
de grifﬁer, Ruud Poels. Dit kan telefonisch
via 06-51 85 28 91 of per mail via grifﬁer@
horstaandemaas.nl
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Heet weer

Denk aan: ouderen, kinderen, dieren en u zelf natuurlijk!
Meer informatie:

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
Hofweg 35
Grubbenvorst
Mercuriusplein 2
Horst
Vrouwboomweg 20
Rectiﬁcatie bestemmingsplan “Californië 1’
Tuinderslaan 48, 48a
Van Bronckhorststraat 84
Kreuzelweg 19 en 19a

Melatenweg 8
Kreuzelweg 13
Lindweg 12
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Albert Schweitzerstraat 13
Kronenberg
De Hees 44a
Heuvelsestraat 14
Meerlo
Veestraat 8

Melderslo
Achter de Pastorie
ongenummerd
Meterik
Americaanseweg 107
Speulhofsbaan 24
Tienray
Spoorstraat
ongenummerd
Kloosterstraat 17

www.rivm.nl/hitte

Commissie
bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op woensdag
8 juli 2015 bij elkaar voor 3 hoorzittingen.
17.30 uur
Hoorzitting gaat over 3 bezwaren tegen het besluit van 2 april 2015 voor verlening bouwvergunning tweede fase Laagheide 9, Grubbenvorst.

Bekendmakingen

Het onderzoekscentrum staat tot eind september 2015 op het parkeerterrein nabij Welnesscentrum Anco aan de Venrayseweg/Kasteellaan
in Horst.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

18.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht
tegen het besluit van 2 april 2015 waarin een
bouwvergunning wordt verleend voor tweede
fase bio energiecentrale aan Witveldweg in
Grubbenvorst.

19.00 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het besluit van 2 april 2015
voor verlening bouwvergunning tweede fase
vleeskuikenhouderij aan Witveldweg in
Grubbenvorst.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen
vinden plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
A. Schatorje-Linders, tel. (077) 477 97 77.

Uitnodiging 7 juli

Thema-avond Duurzame
bouw- en installatiebedrijven
Alle bedrijven uit Horst aan de Maas die werken aan het verduurzamen van bestaande woningen,
zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op 7 juli met als thema ‘Samen maken we er werk van!
Want er kan nog veel verduurzaamd worden
aan bestaande woningen, van energiebesparing
tot comfortverbetering. Wilt u kennis maken met
voorbeelden uit andere plaatsen en geïnformeerd worden over nieuwe kansen voor uw
bedrijf?

Kom dan op dinsdagavond 7 juli van 19.0020.30 uur naar gemeenschapshuis “De Torrekoel” aan de Meerweg 11 in Kronenberg. Meer
info vindt u op www.natuurlijkondernemend.nl
Aanmelden kan per e-mail bij:
groendus@sijbersbouwbedrijf.nl

Inrichten 60 km-zone
Deze week wordt het laatste deel van het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas
ingericht als 60 km-zone. Dit betekent dat na deze week in het volledige buitengebied op
erftoegangswegen een 60 km-regime geldt. Alleen op enkele grote doorgaande wegen mag
nog 80 km/uur gereden worden.
Om welk gebied gaat het?
Het gaat om een groot gebied in het noordoosten van onze gemeente.
Het wordt begrensd door:
- de lijn Horst – Melderslo – Lottum;
- de lijn Horst – Tienray – Meerlo.

Wat wordt er gedaan?
Onze buitendienst plaatst nieuwe borden en
verwijdert overbodige borden. Tevens worden
een aantal correcties doorgevoerd.
Voor vragen kunt u terecht bij Ton Peeters
via het centrale nummer van de gemeente
(077) 477 97 77.

Kalendergids 2016
Acquisitie kalendergids
In de komende weken zal de heer L. Christiaens van FMR Producties bedrijven en instellingen
bezoeken om adverteerders te werven voor de kalendergids 2016. Het staat u vrij om hier wel of
niet op in te gaan.
Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun evenementen voor de kalendergids 2016 tot
1 september doorgeven aan Cluster Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per e-mail:
gemeente@horstaandemaas.nl

De website Grubbenvorst-Online is afgelopen zaterdag gelanceerd. De gemeente Horst aan de
Maas neemt deel aan dit digitale dorpsplatform. Wethouder Birgit op de Laak verrichtte de openingshandeling. Meer informatie is te vinden op www.mijnbuurtplein.nl/grubbenvorst-online.

Linda Beckman Lapré:
De epidemie is voorbij, maar ik ben al jaren
nog elke dag ziek van de Q-koorts. Net als veel
andere Nederlanders houd ik chronisch last van
vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten en
koorts. Wij zijn ons werk kwijt, hebben onze studie
op moeten geven of ons bedrijf moeten stoppen.
Q-support helpt met advies en begeleiding, zodat
we ons leven weer op de rit krijgen.

Informatieavond

Q-koorts

Stichting Q-support organiseert op dinsdag 7 juli in Sevenum een informatieavond
voor Q-koortspatiënten en hun familie, voor professionals en overige belangstellenden.
Met medewerking van: Q-support en Q-koortsdeskundige Alfons Olde Loohuis.
Aanvang: 19.00 uur in De Turfhoeve, Midden Peelweg 1 in Sevenum
(zaal open: 18.45 uur).
Aanmelden: aanmelden@q-support.nu of T. (073) 61 00 010.

Voor meer informatie: www.q-support.nu
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Beleidsvisie windmolens
Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema in het beleid van de Gemeente Horst aan de
Maas. Binnen dat kader past een visie op duurzame energie. In de raadsvergadering wordt
het voorstel Beleidsvisie windmolens Horst aan de Maas besproken. De beleidsvisie is vooral
bedoeld om kaders aan te geven en ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.
De bespreking van de Beleidsvisie windmolens
leidt tijdens de raadsvergadering vooralsnog
niet tot een stormachtige discussie. Namens
Essentie dient Luc van den Beuken een motie
in, waarin het College gevraagd wordt voor 1
januari 2016 ook een beleidsvisie op kleinere
windmolens te ontwikkelen. Jan Wijnen (PvdA)
onderstreept het belang van duurzaamheid. Hij
vraagt bij het plaatsen van windmolens zorgvuldige keuzes maken in verband met de impact
op het landschap, die met de plaatsing van in
totaal tien molens in het gebied Klavertje Vier
niet bij de gemeentegrenzen stopt. Hij vraagt
het College hoe het staat met alternatieven als
zonne-energie. Hij noemt namens zijn partij de
voorliggende beleidsvisie een goed initiatief.
Verbod
In Zuid Nederland is een verbod op hoge windmolens, vertelt Henk Kemperman (D66). Volgens
hem kan alleen via het Ministerie van Defensie
een uitzondering op dit beleid worden aangevraagd. Hij vraagt zich af of iedere aanvraag
wordt goedgekeurd. Verder pleit Kemperman
ervoor dat de gemeente in deze kwestie de regie
in eigen handen houdt. Als mogelijk alternatief
voor het plaatsen van windmolens voert hij het
Floriadeterrein aan. Wethouder Birgit op de Laak
staat hier niet onwelwillend tegenover.
De SP vindt bij monde van Bart Cox dat twee
windmolens wel erg summier is voor Horst aan
de Maas, zeker gemeten naar het grote buitengebied in de gemeente. Hij vindt er naar meer
locaties moet worden gezocht en dat het College

het voortouw moet nemen in het gebruik van
duurzame energie.
Tegenwind
Niet echt ambitieus, zo noemt Eric Brouwers
van CDA de beleidsvisie. Zijn partij vindt dat er
breder moet worden gekeken bij het vaststellen
van een beleid om uitstoot en het gebruik van
fossiele brandstof te reduceren. Hij vraagt zich
af of de provincie locaties gaat toewijzen als de
huidige plannen op weerstand stoten bij bewoners van Klavertje Vier. De uitspraken van Bart
Cox stuiten op tegenwind van Brouwers. In het
partijprogram van SP staat immers dat windmolens niet lukraak geplaatst moeten worden.
Wethouder Birgit op de Laak legt uit dat de
voorliggende plannen alleen een pragmatische
visie betreffen en in een later stadium een
bredere visie op het toepassen van duurzame
energie wordt ontwikkeld. De plaatsing van twee
windmolens past volgens haar in de huidige
regionale gebiedsontwikkeling. Wat de plaatsing
van meer windmolens betreft vraagt zij de raad
eens te bezien op welke andere plaatsen dit wel
en niet gewenst is.
De motie van Essentie met betrekking tot de
kleine windmolens wordt aangenomen. De motie
van SP om meer locaties voor windmolens binnen de gemeentegrenzen te zoeken haalt het
niet.
De gehele raad, met uitzondering van SP stemt
in met de Beleidsvisie windmolens Horst aan de
Maas 2015.

Laat van u horen!
Wanneer u als inwoner van Horst aan de Maas de gemeenteraad wilt informeren of uw
mening wilt geven over een onderwerp dat in de raadsvergadering aan de orde komt, kunt u
gebruikmaken van het burgerpodium.
Tijdens het burgerpodium aan het begin van
de vergadering heeft u vijf minuten spreektijd,
waarin u uw relaas aan de gemeenteraad,
het college en het publiek kunt voorleggen.
De invloed, die uw verhaal op een raadsbesluit heeft is beperkt, daar er meestal al
een lang besluitvormingstraject aan vooraf is
gegaan. Het kan echter wel aanleiding geven
tot een nieuw onderwerp, dat in een volgende
raads- of commissievergadering op de agenda
belandt.
Het burgerpodium is niet de enige mogelijkheid om uw stem te laten horen. Regelmatig
vinden commissievergaderingen plaats, waarvan u de data terugvindt op de gemeentelijke
website. Tijdens deze vergaderingen kunt u
ook uw verhaal doen en dat kan beslist wel invloed hebben op de besluitvorming, daar men
hier nog halverwege het traject is. Het komt regelmatig voor dat raadsleden naar aanleiding
van uw verhaal het standpunt ten aanzien van
een bepaalde kwestie veranderen. Kortom, uw
stem gaat niet verloren, laat van u horen!

Wilt u gebruikmaken van uw burgerspreekrecht, dan kunt u dit mailen naar de grifﬁer
Grifﬁer@horstaandemaas.nl

Tijdens het burgerpodium op 23 juni sprak
de heer Houwen namens Bewonersgroep
Reindonkweg/Heuvelsestraat in over de
uitbreiding van Montair Procestechnologie te
Kronenberg.

Glasvezel buitengebied
Wethouder Ger van Rensch praat tijdens de behandeling van het agendapunt Actieve
informatie vanuit het college de raad bij over de jongste ontwikkelingen inzake de aanleg
van glasvezel in het buitengebied.

De raad communiceert niet alleen via deze pagina in de krant, maar ook via twitter, facebook en
youtube. Zo worden per raadsvergadering 2 a 3 youtube ﬁlmpjes gemaakt over onderwerpen die
aan de orde worden. Raadsleden geven hun mening over het genomen besluit en er zijn beelden
van het onderwerp. U kunt deze ﬁlmpjes terugvinden op de website en de facebook pagina van de
gemeenteraad.

De afgelopen maanden zijn bij verschillende
adviesbureaus op het gebied van glasvezelnetwerken informatie en offertes aangevraagd.
De opdracht om de haalbaarheid van een
glasvezelnetwerk in het buitengebied te onderzoeken is gegeven aan bureau Kempen ERM
en Bureau PIM. De wethouder voert wekelijks
overleg met de werkgroep. Inmiddels is een
aantal mensen benaderd om als vrijwilliger en
ambassadeur de bewoners en ondernemers
in het buitengebied te informeren over het
glasvezelnetwerk. Om tarieven te checken is
bovendien een aantal providers benaderd.
De wethouder legt in zijn relaas een lijntje naar
de website buitengewoonbereikbaar.nl
Op deze site kunnen belangstellenden de
ontwikkelingen rond glasvezel in het buitengebied op de voet volgen.
Henk Kemperman vraagt wanneer deﬁnitief een
besluit valt over het al of niet aanleggen van
het glasvezelnetwerk. De wethouder antwoordt
dat uiterlijk 1 december alles bekend moet zijn,
waarna in de raad besloten kan worden wel
vervolgtraject ingezet wordt.

In de raad van 23 juni is voor het eerst over de
uitgangspunten voor het nieuwe op te stellen
Bestemmingsplan Buitengebied gesproken. In
de raad van 14 juli as. zal de raad er een besluit
over nemen.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Een prachtig buitengebied voor ondernemers en inwoners
Door het samengaan van de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum
en een gedeelte van Meerlo-Wanssum hebben we voor het buitengebied
op dit moment drie verschillende bestemmingsplannen. Dit betekent één
gemeente met verschillende regels. Het ligt er maar net aan waar je woont
of waar je bedrijf gevestigd is. Dit wordt aangepakt met het nieuwe
bestemmingsplan voor het buitengebied.
Een nieuw bestemmingsplan
betekent ook keuzes maken. Keuzes
om bedrijven te laten groeien (ontwikkelingsgebieden) of te beperken
als ze in een gebied zitten waar
we andere keuzes maken (extensiveringsgebieden). Daarnaast biedt

dit ook de mogelijkheid te investeren in onze natuurlijke omgeving.
Bijvoorbeeld het beschermen van
de mooie beekdalen en het behoud
van kleine landschapselementen.
Investeren in natuur doet de lokale
economie draaien. Het aantal uitstap-

jes dichtbij huis zit in de lift. Fietsers
en wandelaars trekken het groen in
om even de drukte te ontvluchten en
te genieten van het landschap en de
natuur. Door te investeren in nabije en
bereikbare natuur zorgen we voor meer
beweging en het zwengelt zo de lokale
economie aan. Natuur trekt mensen
aan. Dagtrippers en toeristen bezoeken cafeetjes, eten onderweg een
ijsje of stoppen bij een lokale winkel.
Een belangrijke bron van inkomsten
voor de lokale horeca, recreatieve
ondernemers en de plaatselijke mid-

denstand en het biedt duurzame en
kwaliteitsvolle werkgelegenheid en
creërt kansen voor onze ondernemers.
Investeren in natuur houdt mensen
fit en gezond. Vele Nederlanders
kampen met overgewicht en met
stressklachten. Natuur doet bewegen,
werkt kalmerend en is het beste
medicijn tegen deze welvaartsziekten.
Ook de luchtkwaliteit, die in ons gebied
onder druk staat, stijgt aanzienlijk in
de buurt van natuur, omdat bomen en
struiken fijn stof opvangen. Door te
investeren in meer natuur stimuleren

we onze inwoners om te bewegen
en houden we de gezondheidskosten
betaalbaar.
Voor het nieuwe bestemmingsplan betekent dit een balans zoeken
tussen de belangen van de agrarische
ondernemers en de inwoners als
recreant. Prettig voelen in onze eigen
leefomgeving. De bedrijven worden
lust voor hun omgeving, mooi ingepast zoals dit hoort in de natuurlijke
omgeving van Horst aan de Maas.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Duurzaam energie opwekken in Horst aan de Maas
In de gemeenteraadsvergadering van 23 juni is uitvoerig gesproken
over de beleidsvisie windturbines Horst aan de Maas. Uitkomst is dat we
windturbines gaan plaatsen in het Klavertje 4-gebied (industrieterrein)
langs de spoorlijn van Venlo tot in Sevenum.
Dit project wordt regionaal
opgepakt en dat is hoe we het als
CDA graag zien. In onze gemeente
komen een of twee grote wind
turbines (ashoogte 120 tot 135
meter) te staan. In de rest van onze
gemeente worden windturbines lager
dan 20 meter onder voorwaarden
toegestaan. Volgens het college

voldoen we wat windenergie betreft
met deze plaatsing aan de door de
provincie opgedragen doelstelling. In
2013 is afgesproken dat we in 2020
14 procent van de nationale energiebehoefte duurzaam opwekken. Ook
wij in Horst aan de Maas zullen daar
onze bijdrage aan moeten leveren. We
hebben als CDA voorgesteld om het

door de raad vastgestelde actieplan
duurzaamheid 2014-2018 uit te breiden
met een onderdeel duurzame energiewinning (zonne-energie, aardwarmte,
waterkracht en biomassa). Recent heeft
Urgenda (een organisatie voor duurzaamheid) een proces gewonnen tegen
de Nederlandse staat. De rechter heeft
bepaald dat de overheid meer moet
gaan doen om de CO2-uitstoot verder
terug te dringen. De opgave voor onze
gemeente om duurzaam energie op te
wekken, zal daardoor groter worden.
We hebben als raad vier duurzaam-

heidsonderwerpen gedefinieerd (duurzaam bouwen en wonen, duurzaam
ondernemen, duurzame overheid en
duurzaam gezond). Het voorstel van
het CDA is om daar duurzame energieopwekking aan toe te voegen. Wij als
CDA vinden dat initiatieven die getoond
worden, op welk gebied dan ook,
moeten worden gehoord. Dus ook die
op het gebied van duurzame energieopwekking. Hebt u ideeën over dit
onderwerp? Laat het ons weten.
Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas

Windmolens draaien, wie nog meer?
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 23 juni werd het voorstel
van het college twee windmolens te plaatsen in onze gemeente
besproken. D66 is groot voorstander van het zoeken naar nieuwe
energiebronnen en windmolens passen goed in dat rijtje.
D66 vroeg het college samen
naar mogelijkheden te zoeken
windmolens in Horst aan de Maas
te plaatsen. Het mag onze inwoners
niet ten last zijn, moet ons mooie
buitengebied intact houden, maar
wel duurzame energie opwekken.

De SP gaf aan hier net zo over te
denken en diende een motie in, die
geheel in het betoog van D66 paste
en waar wij ons dus ook bij aan
sloten. Het CDA gaf ook aan dat ze
het voorstel niet ambitieus genoeg
vond en wilde zoeken naar meer

plaatsen en mogelijkheden. Een
ambitieuze visie, die aansluit op onze
visie. De opmerkingen en toon van
de partij waren zo alsof het voor de
motie van de SP zou stemmen. Het
leek te mooi om waar te zijn.
Uiteindelijk stemden Essentie
en PvdA in met het voorstel van
het college. D66 en SP steunden
de motie, alleen tot onze grote
teleurstelling draaide het CDA en
stemde het in met het plan van het

college na ingewikkelde verklaringen
te geven over het waarom. Net als
windmolens draait het CDA ook. Het
was dus echt te mooi om waar te
zijn.
Elke eerste zaterdag van de
maand zijn we er voor u van 11.00
tot 12.00 in de bibliotheek in Horst.

Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Huurwoningen in America een groot probleem
Van onderop, door de dorpsraad van America, is in kaart gebracht
wat de behoefte aan woningen is binnen de kern America. De behoefte
aan huur- en koopwoningen is daarmee inzichtelijk gemaakt. Het proces
met betrekking tot koopwoningen verloopt nu volgens ons goed.
We maken ons echter grote zorgen over de grote behoefte aan
huurwoningen en het feit dat daar op korte termijn geen oplossing voor
lijkt te zijn.
Wij hebben daarover meerdere
malen vragen over gesteld in de
gemeenteraad of de commissie
ruimte. Er komen totaal geen
huurwoningen vrij. De dorpsraad is
al gaan kijken naar de zogenaamde

Neptunes woningen en hierin zijn
eventueel mogelijkheden. Dit omdat
deze woningen niet voor 50 jaar
levensvatbaar moeten zijn. Maar
Wonen Limburg wil deze woningen
niet gaan exploiteren, met het

gevolg dat de situatie weer stil ligt.
De wethouder geeft met betrekking
tot de huurwoningen aan dat hij in
het najaar met een woonvisie zal
komen voor de gemeente Horst aan
de Maas. Wij vinden dit duidelijk te
laat. Het risico op het vertrek van
jongeren uit America is daarmee
gegroeid. Dit heeft wederom een
grote invloed op de leefbaarheid
van de kern America, iets dat wij erg
belangrijk vinden. Ondertussen mag
Wonen Limburg weer verder gaan
met de verkoop van huurwoningen.

De wethouder heeft beloofd dat hij
zo snel mogelijk aandacht zal geven
aan dit probleem. Misschien heeft hij
alternatieven gevonden.
Hopelijk komt er dan een
eind aan deze situatie en zijn er
weer woonmogelijkheden voor de
jongeren van America.

Mariet Roelofs,
SP Horst aan de Maas
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verenigingen

Hentai Cup 2015
De vereniging Jeu de Boules Swolgen (JDBS) heeft op zondag 21 juni
haar openingstoernooi georganiseerd. Tijdens deze Hentai Cup 2015 werd
ook haar vijfjarig jubileum gevierd. De competitie start vanaf zondag 12 juli.
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Afdeling Horst aan de Maas - Venray

Rode Kruis organiseert
Dag van je leven
De afdeling Horst aan de Maas - Venray van het Nederlandse Rode Kruis organiseert op zondag 27 september De
dag van je leven. Deze is bedoeld voor jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het Rode Kruis
zoekt hiervoor nog begeleiders.
Tijdens De dag van je leven
bezoeken de jongeren onder
begeleiding attractiepark Toverland in
Sevenum. Deze dag is bedoeld voor
jongeren tussen de 8 en 18 jaar met
een verstandelijke of lichamelijke

beperking. De hele dag worden
de gasten begeleid door jonge
mensen. Het Rode Kruis wil op deze
manier iets doen voor jongeren met
een verstandelijke of lichamelijke
beperking. Maar dit initiatief is ook

een manier om jonge mensen te
interesseren voor vrijwilligerswerk voor
het Rode Kruis.
Voor meer informatie of aanmelden
kan contact opgenomen worden via
dagvanleven@rodekruishorstvenray.nl

Deelnemers Horst aan de Maas

Uitslag Peeltoernooi
Tijdens het 49e Peeltoernooi dat in de weekenden van zaterdag 20 en zondag 21 juni en zaterdag 27 en
zondag 28 juni in Meijel werd gehouden, vielen deelnemers uit Horst aan de Maas in de prijzen.

Het team The Golden Arm,
bestaande uit Joris en Geert, werd kampioen. Zij wonnen in de finale tegen
Erik en Bart van het team Boel Veul en
un Bitje. Voordat de club vanaf zondag
12 juli verder gaat met haar compe-

titie, gaan de leden eerst naar Parijs
om hun vijfjarig jubileum te vieren.
Daar organiseren ze een toernooi in het
park Jardin du Luxembourg om de strijd
aan te gaan met de grondleggers van
de jeu de boulessport.

Tijdens het jaarlijkse
muziektoernooi voor harmonieën,
fanfares, brassbands en slagwerk
orkesten heeft het slagwerkensemble
Harmonie St. Joseph uit Grubbenvorst
onder leiding van Tim Verstegen in
de tweede divisie het predicaat Zeer

Goed behaald. Het jeugdensemble
Djem uit Meterik onder leiding van
Ton Verberne kreeg van de jury de
kwalificatie Ruim Voldoende tot Goed.
Het predicaat Zeer Goed werd ook
toebedeeld aan fanfare St. Nicolaas
Broekhuizen onder leiding van

Chris Cuppen, fanfare Monte Corona
Kronenberg en Evertsoord onder leiding
van Geert Jacobs, muziekvereniging
St. Caecilia America onder leiding van
Frank Steeghs en muziekvereniging
Concordia Meterik onder leiding van
Chris Derikx.

ACB Solutions
groeit
De ideale
partner om
en daarom
zijn we
op zoek naar
jou!
productieen logistieke
processen
ACB Solutions is de ideale partner
om productie- en logistieke
processen efficiënter en effectiever
in te richten. We zijn gespecialiseerd
in het engineren, produceren
en onderhouden van machines,
transportbandensystemen en
volledige turnkey solutions in diverse
sectoren. Het behalen van voordeel
www.acb-solutions.nl
voor onze klanten, is datgene wat
ons motiveert. Wil je daar een
bijdrage aan leveren?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat biedt ACB Solutions jou?
ACB Solutions is een dynamische en sterk
groeiende organisatie. Momenteel telt ACB
ruim 70 fte’s, verdeeld over 2 vestigingen.
Wij bieden (technisch) uitdagende en
veelzijdige functies in een organisatie
die volop in beweging is met een
marktconform salaris, enthousiaste
collega’s en een informele werksfeer.

effectiever engineer
in te richtenm/v
Software

Ben jij een software engineer die graag bezig is met het
ontwerpen en programmeren van industriële besturingssoftware? Hou je van een uitdaging om de wensen van de klant
op het gebied van machine specificaties te vertalen naar
software parameters?

Werkvoorbereider m/v

Ben jij sterk in het plannen van projecten in een technische
omgeving? We zijn op zoek naar een werkvoorbereider die
verantwoordelijk is voor de actuele (project)planning van
uren en machines. Tevens zorg je voor de projectinkopen en
het tijdig afroepen van materialen en diensten.

De ideale
ideale partner
partner om
om
Verkoper
De
productie-binnendienst
en logistieke
logistieke processen
processen
m/v
productieen

effectiever in
in te
te richten
richten
effectiever

Voor onze afdeling verkoop zijn we op zoek naar een
collega die een positieve bijdrage levert aan de telefonische
verkoop van projecten en de afhandeling van orders.

Interesse?
Herken jij jezelf in één van de bovenstaande vacatures en pas je bij ACB Solutions?
Meer informatie over de vacatures en solliciteren vind je op www.acb-solutions.nl

www.acb-solutions.nl
www.acb-solutions.nl

LAAT JE
ZIEN
Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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M.C.C. de Streekrijders

Motorcrosswedstrijden
M.C.C. de Streekrijders houdt op zaterdag 4 en zondag 5 juli diverse wedstrijden op het circuit de Reulsberg in
Horst. De trainingen starten deze beide dagen om 09.00 uur, de wedstrijden vanaf 11.00 uur.

Kampioenen
’t Trefpunt
Drie leden van handboogsportvereniging ’t Trepunt uit Tienray
behaalden het erepodium tijdens de Nederlandse
Handboogkampioenschappen Veld. Deze vonden zaterdag 27 en
zondag 28 juni plaats in Zoetermeer. De kampioenschappen vonden
verdeeld over twee dagen plaats op een parcours met 2 x 4 doelen.
Twan Cleven wist in de klasse Heren Bare Bow (kale boog) de eerste
plaats te veroveren, gevolgd door zijn zoon Mike op plaats twee. In de
klasse Bare Bow Masters was de eerste plek voor Jos Wismans . Hij
versloeg zijn tegenstander Hans van Hout uit Zeelst.

Kasteelse Bossen

Ruiterfeest
Wittenhorst
Ruiterclub Wittenhorst organiseert op zaterdag 4 en zondag 5 juli het
traditionele ruiterfeest. Dit evenement vindt plaats in de Kasteelse
Bossen in Horst.
Ruiterclub Wittenhorst richt
zich dit jaar op een veel bredere
doelgroep zodat nog meer ruiterliefhebbers kunnen meedoen aan de
wedstrijden. Op zaterdag 4 juli start
het ruiterevenement om 08.30 uur.
Op deze dag zijn recreanten tussen
de 0 en 99 jaar welkom om te laten
zien wat ze kunnen. Ruiters zonder startkaart zoals manegeruiters,
recreatieruiters en beginnelingen
kunnen meedoen aan de impulswedstrijden springen en dressuur.
Ruiters met een beperking van
Manege in Draf uit Wellerlooi rijden
op deze zaterdag hun eigen wedstrijd. Tijdens de officiële Limburgse
Verenigingskampioenschappen
strijden dressuur- en springruiters
van de beste clubs uit de provincie
samen om de provinciale eer van hun
vereniging
Op zondag 5 juli komen ruiter-

sporters vanaf 08.30 uur uit in de
klasse B tot en met ZZ. Het publiek
ziet onder meer spring- en dressuurwedstrijden en de dressuurkür
op muziek. Verder is er het countryspringen waarbij ruiters hindernissen nemen die zijn uitgevoerd met
bijzondere natuurlijke elementen.
Ook vindt deze dag de finale van de
Horst aan de Maas-Cup voor ruiters en
amazones in de leeftijd van 25 jaar
of jonger in de klasse Z-springen
plaats. De wedstrijd is een competitie
over drie wedstrijden waarvan de
eerste twee eerder al plaatsvonden in
Sevenum en Meerlo. Met deze speciale cup wil de gemeente Horst aan de
Maas de paardensport en talentontwikkeling in haar eigen gemeente stimuleren. Ook voor kinderen zijn deze
dag diverse activiteiten. Het ruiterfestijn duurt op zaterdag tot 13.00 uur en
op zondag tot 17.00 uur.

Op zaterdag is de jeugdcross. In de
klasse 50 cc mini automaten gaat
Roan van Veghel op zijn thuiscircuit
voor de maximale score. Hij staat nu
op de tweede plek in het Nederlands
kampioenschap en hoopt hierna
bovenaan de lijst te staan. Op deze
zaterdag zijn nog diverse andere
jeugdklassen waar diverse streekrijders
voor de punten zullen strijden, zoals

Teun den Mulder in de 85 cc kleine
wielen. Op zondag wordt gestart met
de MX2-junioren, met Swen Nijssen
als favoriet.

Kampioenschap
Swen staat net als Roan ook
tweede in het kampioenschap. Bij
de MX2-nationalen gaat Jim Nijssen
de streekrijderskleuren verdedigen.

In de MX-inter open klasse verschijnt
Roy Hoeijmakers aan de start. De
eerste wedstrijd op de Reulsberg
eerder dit jaar moest Roy door
mechanische pech in leidende
positie verschillende pitstops maken,
wat hem de dagzege kostte. Bij de
IMBA-wedstrijd in Denemarken was
Roy met een vierde plaats de beste
Nederlander.

Wittenhorst speelt oefenwedstrijd in Hegelsom
RKsv Wittenhorst speelt op zaterdag 11 juli een oefenwedstrijd tegen VVV-Venlo op Sportpark Wienus in
Hegelsom. De wedstrijd begint om 19.00 uur.
Voor de voetballers van
Wittenhorst betekent de wedstrijd
tegen Venlo het tweede bezoek aan
Hegelsom in korte tijd.

Op woensdag 1 juli speelde
Wittenhorst ook al tegen Racing Genk
op Sportpark Wienus in Hegelsom.
Voor VVV-Venlo is dit de derde

oefenwedstrijd in aanloop naar het
volgende seizoen. Kijk voor meer
informatie op
www.vvhegelsom.nl

Trainen voor Kasteelloop
In aanloop naar de Kasteelloop gaat de organisatie van de hardloopwedstrijd in Horst in samenwerking met
hardlooptrainer Chris Beurskens van TopSportief, trainingen verzorgen.
De trainingen zijn voor beginnende en licht gevorderde lopers om
op Tweede Kerstdag op verantwoorde
wijze mee te kunnen doen. Voor de
beginners starten de trainingen op
dinsdag 1 september. Het doel is om
bij Kasteelloop de 5 kilometer kunnen
lopen. Op woensdag 2 september

start de cursus voor de gevorderden.
Deze groep traint voor de 5 of de 10
kilometer.

Programma op maat
De trainingen starten voor beide
groepen om 18.30 uur vanaf de
parkeerplaats van het Boscafé aan

de Tienrayseweg. Aan beide groepen
wordt een trainingsprogramma op
maat aangeboden. Begin september is
er een informatieavond in Trefhove, het
clubgebouw van de scheidsrechtersvereniging in Horst. Neem voor meer
informatie contact op met Mart Peeters
via martpeeters@home.nl

Militair kampioen dressuur
Domino Day, eigendom van Eveline Billekens en Arie Sikes uit America, is vrijdag 26 Nederlands militair
kampioen geworden in de hoogste klasse Z dressuur. De Nationaal Militair Kampioenschappen (NMKs) Dressuur en
Springen werden gehouden in Bunschoten.
Domino Day werd bereden
door ruiter Maarten Wenting. Hij is
ruiter bij het Cavalerie Ere-Escorte.
Vanwege zijn kampioenschap is

Wenting opgenomen in de eregalerij
met militair kampioenen dressuur
sinds 1923.
De kampioenschappen werden

verreden op Stal Groenendaal in
Bunschoten, met meer dan 100 starts
door meer dan 40 combinaties in alle
rubrieken.
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Geslaagden
Horst aan de Maas
Dendron College
Het Dendron College in Horst heeft
donderdag 26 juni de geslaagden van
het tweede tijdvak bekend gemaakt.
Hieronder een lijst met de geslaagden
uit Horst aan de Maas.

gymnasium

Meike Janssen Kronenberg, Lisa van
Kempen Broekhuizenvorst, Sander
Lommen Horst, Anne Reijnders Horst,
Sabrina Walch Horst

Afdeling
Bouwen, Wonen, Interieur, VM1
Joey Thijssen Sevenum

IVO Deurne

Deelschool Willibrord
gymnasium

vmbo Theoretische
Leerweg
Djomie Nagels Broekhuizenvorst

Eerste tijdvak Tim Beelen Horst

vmbo Kaderberoeps
gerichte Leerweg

College Den
Hulster Venlo

Gea Hendrix Grubbenvorst

Leerlingen van vwo 3+ en vwo4+ van het Dendron College deden
afgelopen jaar mee aan de projecten Op niveau in de regio en Op niveau
in de wereld. Hierbij maakten zij kennis met het bedrijfsleven. Op
donderdag 25 juni werden deze projecten afgesloten en werden er prijzen
uitgereikt aan de vwo4+-leerlingen voor hun persoonlijke projectplannen
die zij volgend schooljaar uit gaan voeren. Op de foto staat Fenna
Jenniskens, die een prijs won met haar plan voor animatiewerk in
Frankrijk om op die manier de Franse taal beter te gaan beheersen. Ook
Kiki van den Bercken, Guusje Oomen en Eva Jakobs vielen in de prijzen.

Basisschool De Twister

Musical ’t Dak Eraf
Groep 8 van Basisschool De Twister speelt op woensdag 15 en donderdag
16 juli de afscheidsmusical ’t Dak Eraf in ’t Gasthoês in Horst.
De musical vertelt het verhaal van
een daklozencentrum dat voor een
klein prijsje naar een oud leegstaand
landhuis verhuist. Eenmaal aangekomen, wordt al snel duidelijk waarom
het daklozencentrum maar de helft van

de huur hoeft te betalen. De daklozen
moeten het landhuis namelijk delen
met de miljonairs van de miljonairs
vereniging, die heeft moeten verhuizen
vanwege haar afgebrande clubhuis.
Hoe gaat dit aflopen?

Humanitas start met een project in het
Re-Integratie Centrum (RIC) in de PI
Ter Peel, in Roermond en in Sittard. In
deze RIC kunnen gedetineerden zich
voorbereiden op een succesvolle terugkeer in de samenleving.
Om de gedetineerden te begeleiden
en te ondersteunen zoekt Humanitas:

Vrijwillige
re-integratiecoaches M/V
Als vrijwillige re-integratiecoach adviseer en motiveer je
gedetineerden zelf aan de slag te gaan in het RIC. Je kijkt
bijvoorbeeld mee bij het inschrijven bij een woningcorporatie,
geeft voorbeelden van sollicitatiebrieven of helpt hen bij het in
contact komen met schuldeisers.
Ben jij een van onze nieuwe vrijwillige re-integratiecoaches?
• Je bent in staat je open te stellen t.o.v. de gedetineerden
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
• Je hebt gezond verstand en een praktische instelling
• Je bent integer en kunt een VOG overleggen (kosten worden vergoed)
• Je bent een dagdeel per week beschikbaar
Wat wordt er geboden?
• Een uitgebreide en toegepaste training
• Professionele begeleiding
• Reiskostenvergoeding
Ben je geïnteresseerd?
Stuur je reactie naar Ilse van Loon (Ter Peel) of Nicole Cuijpers
(Roermond en Sittard) per mail; i.vanloon@humanitas.nl of
n.cuijpers@humanitas.nl. Je kunt ook bellen met Ilse op 0611035841
of met Nicole op 0635118888. Meer informatie vind je op de
website: www.humanitas.nl

Ylva Kleeven Meerlo, Michiel Peeters
Hegelsom, Danique Ried Grubbenvorst,
Gido Stoop Sevenum, Nina Wolff
Sevenum

havo
Marjon Adil Horst, Adam de Bekker
Sevenum, Sona Boker Sapan Horst,
Demi Clausen Hegelsom, Bram Douven
Meerlo, Dylan Hesen Hegelsom, Bertje
Jakobs Sevenum, Maud Janssen Horst,

Afdeling Metalektro
Alex Tros Hegelsom
Afdeling Zorg en Welzijn
Shalena Opbroek Meterik

vmbo Basisberoeps
gerichte leerweg
Afdeling Bouwen, Wonen, Interieur
Jordi de Haart Melderslo

Adriaan Adriaanssen Sevenum,
Alessandro Cinque Grubbenvorst,
Jasper Hafkamp Grubbenvorst, Mark
Hegger Grubbenvorst, Karlijn Hertsig
Grubbenvorst, Roy Oomen Sevenum,
Stef Reinders Sevenum, Sander Rieken
Lottum, Jim van Schaik Grubbenvorst,
Sven Stappers Grubbenvorst,
Davy van der Sterren Swolgen

Dendron-leerlingen
zamelen geld in voor India
Leerlingen van het Dendron College in Horst hebben op woensdag 24 juni een Indiamarkt georganiseerd. De
opbrengst van de markt, 736,55 euro, komt ten goede van het project Steven Vidyaakar, ook wel Pappa genoemd.
De markt startte met een
Indiase maaltijd. Diverse Indiase
gerechten werden met de handen
vanaf een bananenblad gegeten.
De belangstelling ervoor was zo
groot dat alle plaatsen vooraf al
waren uitverkocht. Na de maaltijd
ging de markt open voor het grote
publiek. Te zien waren onder

andere de presentatie van de Indiaambassadeurs van het Dendron
College, die verslag deden van
hun bezoek aan de projecten van
Helpende Handen in India in de
voorbije kerstvakantie. Ook werden
filmpjes vertoond van de bezochte
projecten, die binnenkort te zien zijn
op de site van het Dendron College.

STAPELKORTING*
1 STUK 25%
2 STUKS 30%
3 STUKS 40%
4 OF MEER 50%

*tenzij anders aangegeven

Dendron College
sluit projecten af

atheneum

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

Tevens konden bezoekers zich laten
fotograferen in Indiase kostuums of
een henna-tekening laten zetten.
In een kraampje werd de typische
yoghurtdrank, de Indiase sweet lassi,
en samosas verkocht. Ook was er een
stand met informatie over het project
Helpende Handen, Udum Karavangal
in Chennai.

tuin

opschonen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.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
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Binnenkort
starten de
volgende
opleidingen:
Eerste hulp
BHV
Code 95
Eerste hulp bij
ongelukken
aan kinderen

www.weijshooft.nl

02
07

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

Tim van Rens
14 jaar
Hegelsom
Blaricum College

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik luister het liefst naar heavy metal
en deathmetal muziek. Vooral naar
bands zoals Rammstein, Lamb of God
en Slayer. Eerst luisterde ik meestal
naar rockmuziek, maar toen ging ik
een beetje kijken welke muziek er nog
meer was en kwam ik hierbij uit.
Wat is het beste/slechtste cadeau
wat je ooit gekregen hebt?
Ik heb nog nooit een slecht cadeau
van iemand gekregen. Maar het beste
cadeau dat ik ooit gekregen heb, is
mijn Michael van Gerwen-shirt. Hij is de

nummer één darter van de wereld en
mijn favoriet.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik ervoor kiezen om altijd 18
jaar te zijn. Dan mag je namelijk alles
doen wat je maar wilt en alles zelf
beslissen. Ik zou heel veel gaan feesten
met vrienden.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou graag een keer willen gaan skydiven. De plek maakt me niet zo veel
uit. Maar de kick die je daarvan krijgt,
lijkt me heel erg vet.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Mijn dartbord en dartpijlen. Ook de dar-

aan
Tim van Rens

ters Michael van Gerwen en Raymond
van Barneveld zou ik meenemen, want
na een tijdje wordt het toch wel saai
om in je eentje te darten.
Wat vind je van het alcoholbeleid?
Ik vind het belachelijk dat de leeftijdsgrens naar achttien is gegaan. Want als
je zestien bent, kun je al een beetje
relaxed experimenteren met alcohol.
Daar vind ik niets mis mee.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik krijg kippenvel als ik denk aan het
nummer Overcome van de band Live.
Live was eerst mijn favoriete band, ze
maken rockmuziek. Vooral het onderwerp bezorgt me kippenvel, het gaat
over 9/11.
Bij welke situatie zou jij door de

met de markt
LUIKSE di dinsdag
Vaste aanbieding
MARKT IN
Brooddag
WANSSUM
3 broden 5,50
ZONDAG wo woensdag
Vaste aanbieding
5 JULI
alle broden
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

10% korting
vrijdag en zaterdag

jongeren 21

vr weekaanbieding
vlaaien 8,50
za alle
g.d. en l.d. per stuk

OOK vanuit de
LEER/ZORGBAKKERIJ
de gehele week
LEUKE AANBIEDINGEN
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30
Fax 077 398 74 68

ronde witte broodjes
10 halen, 8 betalen bakkerijgerards.nl

grond willen zakken?
Toen ik de vragenlijst van dit interview
kwijt was.
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Wat ik afgelopen week heb geleerd is
dat ik tegenwoordig beter kan darten
dan mijn vader. Door hem ben ik
begonnen met darten. Ik zag hem altijd
darten en daardoor ben ik het zelf ook
gaan doen.
Zon of sneeuw?
Zon, want ik houd niet zo van de kou.
Als de zon schijnt dan kan ik meer
leuke dingen doen, zoals buiten voetballen met vrienden.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik zou vragen hoe mijn toekomst eruit
zou zien. En ik zou vooral willen weten
of ik niet verongeluk met skydiven.
Wat zou je nooit weggooien?
Al mijn darttrofeeën die ik ooit heb
gewonnen. Ik dart al vier jaar en doe
mee aan toernooien hier in de regio,
vooral in de buurt van Blerick. Over een
paar jaar ga ik competities spelen. Als
je zestien jaar bent kun je namelijk pas
deelnemen aan competities.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies kreeg ik van mijn
moeder en mijn mentor, ze zeiden
dat ik mijn best moet blijven doen op
school.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
De wc’s schoonmaken na een feest in
de soos. Dat is echt goor. Samen met
een vriend organiseer ik een keer per
maand een feest voor de jeugd in de
soos van Hegelsom.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Dan zou ik graag in de film Diehard willen spelen, dat is een komische actiefilm. Natuurlijk zou ik dan de hoofdrolspeler willen zijn, gespeeld door de
acteur Bruce Willis. Hij komt toevallig in
een kidnapping terecht. Met hulp van
de politie redt hij alle gijzelaars.

Schapen
Gemeente Horst aan de
Maas gaat plannen maken om
een paar windmolens te
plaatsen in het industriegebied
Klavertje 4. Eerder liet Horst aan
de Maas al weten dat zij niet wil
meewerken aan het plan om
een windpark in de buurt van
Lottum te realiseren.
Provincie Limburg gaf aan dat
het buitengebied van Horst aan
de Maas een optie kon zijn voor
het plaatsen van windmolens.
Lijkt mij niet zo moeilijk met al
dat platteland, maar blijkbaar
was het dat toch. Neem nu
Evertsoord, 280 inwoners
waarvan de helft in de vrouwengevangenis zit. Het zal wel te ver
weg zijn geweest van de
bewoonde wereld om energie te
kunnen leveren. Of Griendtsveen
was ook nog een goede optie
geweest, aangezien daar naar
mijn idee ook niet meer mensen
wonen dan in het gemiddelde
bejaardentehuis. Tot mijn
verbazing stelde een bedrijf uit
Enschede voor om Lottum te
offeren. Offeren kun je het wel
noemen, want wat een hoop
misère zouden die windmolens
daar toch brengen zeg. Het
gezoem van deze metershoge
windmolens zal het geblèr van
zowel de schapen als tegenstanders overtreffen. Wat hebben ze
het toch zwaar… Daarmee bedoel
ik de schapen hè, dat ze niet
meer rustig kunnen grazen.
Want voor de tegenstanders is het
blijkbaar te moeilijk om te
investeren in een duurzame
wereld, zodat drie generaties
verder de wereld niet naar de
verdommenis gaat. Deze blèrende
mensen kunnen ‘gelukkig’
opgelucht ademhalen, want nu
wordt het Klavertje 4-gebied
geopperd. Dit gebied ligt deels in
Horst aan de Maas (hier worden
een à twee windmolens
geplaatst) en ook deels in
gemeente Venlo (hier worden
meerdere windmolens geplaatst).
Je zou toch zeggen dat gemeente
Horst aan de Maas als pro-duurzame gemeente meer dan twee
pietluttige windmolentjes plaatst.
Net een stel (zwarte) schapen:
wel toekijken, maar niet écht iets
doen.
Liefs, Anne
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30-jarig bestaan

Rowwen Hèze zingt met
Normaal
In het kader van het 30-jarig bestaan van Rowwen Hèze, brengt de band elke maand een single uit. Voor deze
maand is dat een single samen met de eveneens jubilerende band Normaal.
Al jaren komen Normaal en
Rowwen Hèze elkaar tegen op
festivals en in feesttenten. En
al net zolang leefde de wens
om samen ooit een single op te
nemen. Het kwam er alleen nooit
van. Maandag 30 juni kwamen

de twee jubilerende dialectbands
uit de Achterhoek en Limburg
uit met hun eerste gezamenlijke
single Gries. “Je kijkt terug op al
die jaren, knippert met je ogen
en ineens ben je grijs”, aldus Jack
Poels van Rowwen Hèze. Dat is

een gegeven dat beide bands zo
ervaren. “Je begint samen met een
band, tourt uiteindelijk dwars door
Nederland en zelfs over de grenzen,
vol gas vooruit en dan ineens sta je
hier. Terugkijkend op 30 en 40 jaar
muziek maken.”

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;
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.

Demonstratie honingslingeren
Bij het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst vindt op
zondag 5 juli een honingslingerdemonstratie plaats. Deze demonstratie is
van 14.00 tot 16.00 uur.
De nectar die de bijen uit bloemen
halen is eigenlijk een dunne suikeroplossing. De honingbij maakt van
deze suikeroplossing met behulp van
enzymen uit haar honingmaag honing
die in de cellen van een raatraam
worden opgeslagen. Het vochtgehalte
wordt door indampen teruggebracht
tot zo’n 20 procent, daardoor kan de
honing niet meer bederven en wordt
de cel afgesloten door een wasdekseltje. Is een honingraam volledig gevuld
met deze cellen en verzegeld dan is

de honing klaar om door de imker te
worden geoogst. Hij ontdoet de raat
van de waszegeltjes, slingert de honing
uit de raat en laat deze door een zeef
lopen om wasdeeltjes te verwijderen.
De honing is dan klaar voor consumptie. Tijdens de demonstratie is er ook
gelegenheid om de drachtplantentuin
te bezoeken.
De volgende openstelling is op
zondag 2 augustus, dan is het thema
Bijen culinair. Kijk voor meer informatie
op www.zoemhukske.nl

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

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

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl

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

Draaiorgels in
Museum De Locht
De draaiorgelclub Noord-Limburg verzorgt op zondag 5 juli een speelmiddag in Museum De Locht in Melderslo. Het museum is deze dag geopend van
10.00 tot 17.00 uur.
De leden van de club draaien op
kleine, zelfgemaakte draaiorgeltjes.
Bezoekers kunnen ook informatie
inwinnen over de manier waarop die
orgeltjes worden gebouwd en welke
hulpmiddelen daarbij worden gebruikt.

Kinderen kunnen zich vermaken met
een museumspeurtocht, een miniatuurkermis en oude spelen. Verder is
de expositie Van CVV tot ZON: 100 jaar
veiling te zien. Kijk voor meer informatie op www.museumdelocht.nl
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Speeltuin Mart Roeffen

Nieuwe junglebaan
Speeltuin Mart Roeffen heeft afgelopen zaterdag 27 juni een nieuwe
junglebaan in gebruik genomen.
De junglebaan verbindt twee
bestaande torentoestellen met elkaar
door middel van een touwbrug. Zoals
bij alle toestellen in de speeltuin, is ook

dit toestel aangekocht met gemeenschapsgeld en is er door het bestuur en
de vrijwilligers naar het meest verantwoorde materiaal gezocht.

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

Proemgas viert jubileum met
solextreffen
Solexclub Proemgas uit Horst vierde zondag 28 juni haar 15-jarig bestaan met een indoortreffen in de
Mèrthal te Horst. In de Mèrthal was een groot parcours uitgezet waarop met solexen diverse wedstrijden,
behendigheidsproeven en stunts werden gedaan. Op zondag 5 juli vindt er een jubileumtocht plaats door het
Noord-Limburgse landschap.

Keniaanse zuster
op bezoek in Sevenum
De Keniaanse zuster Imelda brengt tot en met woensdag 15 juli een bezoek aan de gemeente Horst aan de
Maas. Zij is onder meer op zondag 12 juli aanwezig bij de Heilige Mis van 09.30 uur in de kerk in Sevenum.

Proteion zoekt leden
voor cliëntenraden
Proteion een organisatie voor welzijn, wonen en zorg
voor ouderen en chronisch zieken. Ons werkgebied is
Noord- en Midden-Limburg en Oostelijk Noord-Brabant.
Met gemaksdiensten, thuiszorg, hulp bij het huishouden, activiteiten, behandeling en begeleiding helpen wij

Zuster Imelda runt een eenvoudig
ziekenhuisje in Musoli in het zuidwesten van Kenia. Zij behoort tot de
orde van Mary van Kakamega. Ze is de
contactpersoon voor onder meer de
Sevenumse vastenactieprojecten, ze
coördineert, rapporteert, stuurt foto’s
en ziet toe op een correcte uitvoering.

De zusters helpen in diverse projecten op het gebied van scholing en
gezondheidszorg voor vooral vrouwen
en meisjes in dit zeer arme deel van
Kenia. Op uitnodiging van de parochie
Sevenum komt ze naar Nederland om
hier kennis te maken met de gezinnen,
dorpsgenoten en manier van leven.

Ook willen de vrijwilligers haar laten
kennis maken met de mensen die
haar vanuit Sevenum helpen met hun
financiële bijdrage via de vastenactie
en in persoonlijke hulpprojecten. Na de
Mis op zondag 12 juli kan er tijdens het
koffie-uurtje daarna in het parochiehuis
van Sevenum kennis gemaakt worden.

onze cliënten zelfstandig te blijven in hun eigen huis
of een van onze servicewoningen. En wanneer dat niet
meer mogelijk is, bieden wij onze cliënten een prettig
thuis in onze zorgcentra en kleinschalige groepswoningen. Dat doen we met duizenden bevlogen medewerkers
en vrijwilligers. Zodat onze cliënten kunnen genieten
van het leven, elk op hun eigen manier.

De centrale cliëntenraad van Proteion Thuiszorg is op
zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie van

lid van de Centrale Cliëntenraad
Proteion Thuiszorg Noord-Limburg
De cliëntenraad van Proteion Welzijn is op zoek naar
enthousiaste kandidaten voor de functie van

lid van de cliëntenraad
Proteion Welzijn
Reageren op beide vacatures is mogelijk tot 24 juli 2015.

Zomeravondconcert
De slagwerkgroep en jeugdharmonie van de Koninklijke Harmonie van Horst geven op donderdag 9 juli
een zomeravondconcert. Dit concert vindt plaats op het Wilhelminaplein in Horst en begint om 18.30 uur.
Hiermee sluit de harmonie het seizoen af. De voorbereidingen voor de Harmoniefeesten op vrijdag 28 tot en
met zondag 30 augustus zijn intussen in volle gang.

Meer informatie over de functies en de wijze van
solliciteren is te vinden op
www.proteion.nl/clientenraad
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Geopend voor publiek

Open imkerijdag
De landelijke open imkerijdag vindt plaats op zondag 12 juli. In Sevenum zijn deze dag twee imkerijen van
10.00 tot 15.00 uur geopend voor het publiek.
Enkele imkers vertellen de
bezoekers hoe het leven van de
honingbij eruit ziet en hoe een
bijenvolk samenleeft als één
organisme. Maar ook hoe de imker
samen met zijn bijen een bijdrage

levert aan onze leefomgeving.
Ook het oogsten van honing wordt
gedemonstreerd. Daarnaast wordt
verteld over de producten die de bijen
voortbrengen, zoals honing, propolis,
stuifmeel en wasproducten.

Op zondag 12 juli zijn imkerij
Blakterbeek op het Blakterbeekpark,
nabij de blokhut, en de imkerij van
Louis van den Goor op Blaktdijk 76
geopend. Beide locaties zijn via een
tocht met elkaar verbonden.

GTL Europe biedt een compleet productenpakket
aan voor de champignonteelt en compostering.
Van klimaatbeheersing en machines, tot de bouw
van grondstofbedrijven en teeltcellen.
Met ruim 80 medewerkers verdeeld over 4 bv’s
en klanten over de hele wereld, zijn wij een van
de grotere spelers in onze sector.
Ter versterking van GTL Europe Equipment BV in Lottum zoeken wij een:

Tekenaar – engineer m/v
(fulltime)

Je bent verantwoordelijk voor het bedenken, voorbereiden en uitwerken van zowel grote als
kleinere machines. Je verzamelt de benodigde informatie in overleg met de klant en collega’s en
maakt ontwerptekeningen van machines en machineonderdelen.
Functie-eisen:
Je hebt een hbo-opleiding richting Werktuigbouwkunde en weet slimme constructies en
oplossingen te bedenken. De Nederlandse, Engelse en Duitse taal beheers je goed en je hebt
ervaring met een 3D-tekenprogramma.
Wij bieden jou:
Een tijdelijk fulltime dienstverband vanaf september, met uitzicht op een vast contract. Daarnaast
een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de cao Metaalbewerkingsbedrijf.
Is deze functie jou op het lijf geschreven?
Mail dan je cv met motivatie vóór 13 juli a.s. naar vacature@gtl-europe.nl of neem contact op
met Fleur Boll (077 396 7777).
Momenteel zijn wij voor GTL Europe Constructions BV in Venlo op zoek naar een
lasrobot-operator en een plaatwerker.
Ga voor meer informatie naar www.gtl-europe.nl
Hudsonweg 2
5928 LW Venlo

077 396 7777
www.gtl-europe.nl
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Super grote
perkplanten

€ 1,25

Cash-and-carry voor consument en bedrijf
zie voor nog meer lage prijzen:

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Sophie Schreurs uit Horst

Winnaar Finale Jonge
Solisten 2015
Klarinettiste Sophie Schreurs uit Horst heeft zondag 28 juni de Finale
Jonge Solisten 2015 gewonnen. Met haar vertolking van Sonata van F.
Poulenc ontving zij 93 punten met lof der jury.
Uit verschillende divisies namen
46 solisten en een ensemble op
zondag 28 juni in Theater De Maaspoort
in Venlo deel aan de Finale Jonge
Solisten van de Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen (LBM).
De deelnemers, die via voorrondes
waren geselecteerd, streden om de
wisseltrofee, de mogelijkheid om op
te treden in muziekserie LEF! op L1 TV

en een jaar lang studeren aan het
Conservatorium Maastricht.
Na haar vertolking van Sonata van
F. Poulenc ontving Sophie Schreurs
uit handen van gedeputeerde
Ger Koopmans de wisseltrofee en
overhandigde dirigent en klarinettist
Jan Cober haar de prijs van het
Conservatorium Maastricht.
(Foto: Rein Bollen)

Dansshow All For You
Dansvereniging All For You uit Melderslo sluit op zondag 5 juli het
seizoen af met een dansshow. Er zijn twee shows, om 11.00 en 14.00 uur
in mfc De Zwingel.
Het thema van de dansshow is
Streetlife. De kinderen hebben dit jaar
zelf het decor gemaakt en hebben het
afgelopen jaar hard gewerkt aan hun
dansjes en breakdanceacts. Verder
werken er diverse toneelspelers mee
aan de show. Afkomstig uit Melderslo

zelf en van toneelgroep Vondel uit
Castenray. Samen wordt het verhaal
verteld. De zwervers die de hoofdrol
spelen maken het straatleven van
dichtbij mee zoals gebruikelijk, maar
krijgen een kans om hun leven te
veranderen.

Muulkes uitgereikt
Drie toneelverenigingen uit Horst aan de Maas zijn in de prijzen
gevallen tijdens de uitreiking van de Muulkes, de provinciale toneelprijs
voor amateurtoneel, donderdag 26 juni.
De uitreiking van de toneelprijzen
vond plaats in het Munttheater in
Weert. De prijs voor meest bijzondere jeugd- of jongerenvoorstelling
ging naar Toneelvereniging Tovri
uit Meterik voor de voorstelling ‘De
Kleine Zeemeermin. Tovri kreeg ook
een Muulke voor Toneel op je Bord
in de categorie bijzondere nieuwe

initiatief. De prijs voor meest opvallende vormgeving van een voorstelling ging naar Wanda’s Bonte
Was van Toneelvereniging Poespas
uit Hegelsom. Anita Rongen ontving een Muulke voor haar rol als
Riek Schuurman in Kletsproat van
Toneelvereniging De Vrije Spelers uit
America.
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Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

Twee keer tweede plek op het NK
Het Nederlands kampioenschap solisten voor slagwerk vond op zondag 28 juni plaats in Heel. Van
Drumband Jong Nederland Horst deden Chris Herraets (14) en Sven van Ooijen (14) mee. Beide jongens
werden tweede in hun eigen divisie. Chris speelde een rocksolo op drumstel en Sven koos voor een stuk op
marimba. Chris behaalde met 86,5 punten de tweede plaats in de vierde divisie en Sven deed hetzelfde in de
derde divisie met 87,5 punten.

Joost Nuissl-reünie in
Broekhuizenvorst
Tijdens de kermis van Broekhuizenvorst wordt op zondagmiddag 12 juli een Joost Nuissl-reünie georganiseerd.
Het is dit jaar 40 jaar geleden dat de zanger, die destijds in Broekhuizenvorst woonde, zijn hit ‘Ik ben blij dat ik je
niet vergeten ben’ uitbracht. De reünie begint om 14.00 uur.
De zanger nam het lied in 1975 op
en werd hierbij begeleid door harmonie De Vorster Kapel. Het dameskoor
van Broekhuizenvorst nam de achtergrondzang voor haar rekening. Geert
Coenders, lid van de kermiscommissie,
vertelt: “Dat was destijds een hele
gebeurtenis in Broekhuizenvorst en
dat lied zit nog bij velen echt in het
geheugen gegrift. De reünie willen
we dan ook organiseren voor iedereen die destijds heeft meegewerkt
aan het lied.” Alle inwoners van

Broekhuizenvorst zijn welkom bij de
reünie en de in 1975 betrokken personen hebben allen een persoonlijke
uitnodiging ontvangen. Eerst geeft de
fanfare van Broekhuizenvorst een miniconcert en daarna treedt zanger Chris
Verheijen met zijn band The Ventilators
op. Coenders: “Chris Verheijen, bekend
van Christopher Green, is nu eigenlijk
dé bekende zanger van Broekhuizen,
een beetje wat Joost Nuissl vroeger
was. Toen we hem vroegen om op
te treden tijdens de reünie was hij

meteen enthousiast, want ook zijn opa
heeft meegewerkt aan Ik ben blij dat ik
je niet vergeten ben.” Het hoogtepunt
van de avond wordt een samenwerking van de fanfare en Chris Verheijen,
waarbij zij een eigentijdse versie van
de hit van Joost Nuissl spelen, aldus de
kermiscommissie.
Ook Joost Nuissl zelf is uitgenodigd
voor de reünie. “Wij hopen van harte
dat hij langskomt. Hij heeft echter nog
niets toegezegd, dus dat is nog even
afwachten voor ons”, aldus Coenders.

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

Turfhoeve zoekt versterking
Huishoudelijke dienst m/v
5-10 uur per week, flexibel inzetbaar in de ochtenden met minimaal
een weekenddag (vaste dagen zijn bespreekbaar)

Afwasmedewerker/ster m/v
Voor 2 à 3 dagen per week, flexibel inzetbaar in de avonden
van maandag t/m vrijdag (af en toe een weekenddag)

Bedieningsmedewerker/ster m/v
Weekendkracht, minimale leeftijd 18 jaar
Graag contact opnemen via Info@turfhoeve.nl
t.a.v. Ron van der Wielen
Middenpeelweg 1 • 5975 MZ SEVENUM • Telefoon: 077 467 7500
info@turfhoeve.nl • www.turfhoeve.nl

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Jody Bernal op kermis Hegelsom
Hegelsom vierde tot en met dinsdag 30 juni kermis. In de feesttent vonden tijdens de kermisdagen
diverse optredens plaats. Op maandag 29 juni was zanger Jody Bernal in Hegelsom. OJC Phoenix organiseerde
tijdens de Hegelsomse kermis diverse activiteiten. Op kermismaandag waren dit optredens van Plork & de
Aannemers en Jody Bernal.

> 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
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
Kermis

za 4 t/m wo 8 juli
Locatie: centrum

Optredens Feestband
R.A.T.S. en DJ Styn
za 4 juli 22.00 uur
Locatie: feesttent kermis

02
07

Optreden coverbands
Three Amigos, Musest! en
Powerslave

Motorcrosswedstrijden

Potterskasavond
vr 3 juli
Locatie: café-zaal D’n Hook

di 7 juli vanaf 20.00 uur
Locatie: feesttent kermis

za 4 en zo 5 juli
vanaf 09.00 uur
Organisatie: MCC de Streekrijders
Locatie: circuit de Reulsberg

Optreden
Stringkings

Optreden 30 Past 7

Rattlesnake Shake

Honingslingeren

wo 8 juli 20.00 uur
Locatie: feesttent kermis

zo 5 juli 14.00-16.00 uur
Organisatie: praktijkcentrum
bijenteelt
Locatie: ’t Zoemhukske

za 4 juli
Locatie: café-zaal D’n Hook

di 7 juli
Locatie: café-zaal D’n Hook

Optreden
The Three Amigos

Meerlo

Broekhuizenvorst

Slotconcert en d
 ienstenveiling Optreden
za 4 juli 18.00-20.00 uur
The Strong and Silent Type
Organisatie: Fanfare St. Nicolaas
Locatie: BMV De Schakel

Optreden Früschoppen en
seniorenorkest
Horst aan de Maas

Griendtsveen

zo 5 juli 11.00 uur
Locatie: feesttent kermis

vr 3 juli 20.00-22.00 uur
Locatie: Herberg de Morgenstond

Optreden
Gijs & Bryan

Terrasconcert Fanfare Renantia

zo 5 juli 15.00 uur
Locatie: feesttent kermis

zo 5 juli 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Vakantieconcert
Terrasconcert Combo Gee Bass zo 5 juli 14.30 uur

ma 6 juli 20.00 uur
Locatie: Herberg de Morgenstond

Organisatie: Harmonie-Orkest
Noord-Limburg
Locatie: parkeerterrein De Riet

Horst

zo 5 juli 18.00 uur
Locatie: feesttent kermis

vr 3 juli 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Kronenberg

Optreden
Dave & Jono

Vinyl Escort

ma 6 juli 14.30 uur
Locatie: feesttent kermis

ma 6 juli vanaf 18.00 uur
Locatie: feesttent kermis

za 4 en zo 5 juli 23.30 uur
Locatie: OJC Canix

Nepal dag

ma 6 juli 19.00 uur
Locatie: café-zaal De Harmonie

Open dag brandweer
za 4 juli 13.00-17.00 uur
Locatie: kazerne aan de
Dorpsbroekstraat

Melderslo

Optreden Route66

zo 5 juli 11.00-17.00 uur
Organisatie: Kaldenbroeck, huys
voor Puur Leven
Locatie: Kaldenbroeck

za 4 juli
Locatie: motorcamping
D’n Toerstop

Dansshow
Optreden
Campaign
zo 5 juli 19.00 uur
Locatie: café-zaal De Harmonie

zo 5 juli 11.00 en 14.00 uur
Organisatie: dansvereniging
All For You
Locatie: MFC De Zwingel

Kantkloscafé

za 4 juli 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Ruiterfeest
Optreden
Bigbird en dj Jérôme

Kermis Swingparty

Zomeravondconcert
ma 6 juli 19.00 uur
Organisatie:
Koninklijke Harmonie
Locatie: Wilhelminaplein

Optreden
Pigtail

za 4 juli 20.00 uur
Locatie: Café-Zaal De Harmonie

Grolsch Beugelparty
met Source

Pullenmatinee

Dorpsraadsvergadering

ma 6 juli 14.00 uur
Locatie: OJC Canix

wo 8 juli 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis
De Torrekoel

Stormbaanwedstrijd
The Clash Of Canix
ma 6 juli 15.00 uur
Locatie: OJC Canix

Lottum

za 4 juli 08.30-13.00 uur en
Kermis
zo 5 juli 08.30-17.00 uur
Organisatie: Ruiterclub Wittenhorst za 4 t/m di 7 juli
Locatie: centrum
Locatie: Kasteelse Bossen

Après-ski met feest-dj Flow
ma 6 juli
Locatie: café-zaal D’n Hook

Draaiorgel
en oude spelen
zo 5 juli 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

Zaerums Beach Event
za 4 juli
Organisatie: Volleybalclub Athos
en café Croes Moeke
Locatie: Raadhuisplan

José Janssen
Tienrayseweg 12, 5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803

www.kookkelder-meerlo.nl
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• 4 soorten vlees:
- gemarineerde
karbonade
- gemarineerde kipfilet
- hamburger
- bbq worst

• 4 soorten saus:
- zigeuner
- cocktail
- knoflook
- bbq saus

• borden/bestek
en servetten

• koude schotel,
aardappelsalade

9m5
en

p.p.

sa

• 3 soorten salade:
- huissalade
- pasta kipsalade
- bbq salade
• kruidenboter,
stokbrood
wit/bruin

BUDGETBARBECUE!

In de KOOKKELDER worden de volgende
kookcursussen gegeven, voor ’t seizoen:
september 2015 t/m april 2016
* KOKEN voor 60+: GEVORDERDEN: 12 lessen
Start: maandag 21 sept. van 13.00-15.00 uur
* KOKEN voor 60+: BEGINNERS: 12 lessen
Start: maandag 28 sept. van 13.00-15.00 uur.
* BUITENLANDS 1: 6 lessen Start: di. 15 sept. 20.15 uur
* BUITENLANDS 2: 6 lessen Start: di. 6 okt. 18.00 uur
* GROENTE: 3 lessen Start: di. 10 nov. 20.15 uur
* BORRELHAPJES: 2 lessen Start: di. 19 jan. 20.15 uur
* TAPAS: 3 lessen Start: di. 26 jan. of do. 3 dec. 20.15 uur
* SOEP + TOETJE: 3 lessen Start: di. 2 feb. 20.15 uur
* BEGINNERS: 12 lessen Start: wo. 16 sept. 18.00 uur
* CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start: wo. 23 sept. 20.15 uur
* BAKKEN: 6 lessen Start: wo. 7 okt. 20.15 uur
* GEVORDERDEN + : 6 lessen Start: do. 1 okt. 20.15 uur
* VIS: 3 lessen Start: do: 5 nov. 20.15 uur
* PASTA: 3 lessen Start: do: 10 dec. 20.15 uur
* KERSTCURSUS: 2 lessen Start: ma. 7 + di. 8 dec. 20.15 uur
* KINDERFEESTJES woensdag/vrijdag/zaterdag
personen
PARTYKOKEN 8-24n/fa
milie/vrienden

Feestjes voor personeel/vrijgezelle
gezellig samen kokkerellen èn eten.

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
3 t/m 9 juli 2015
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

Verloskundige zorg
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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

112

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

Loes van
Schaijk

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: muziekdocent en bluegrass enthousiasteling Loes van Schaijk , geboren in Hegelsom, maar tegenwoordig uit Rotterdam.

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo
17.30
17.30

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

Alarmnummer

Uit

Horst
aan de
Maas

kerkdienst
kerkdienst

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

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

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Haar liefde voor muziek en haar zoektocht naar haar
plekje heeft Loes van Schaijk (33) van Horst naar de
Verenigde Staten, Nijmegen en uiteindelijk Rotterdam
geleid. Daar geeft ze muziekles en is ze tegenwoordig druk bezig met het promoten van haar boek High
Lonesome Below Sea Level: Faces and Stories of Bluegrass
Music in the Netherlands. “Het boek gaat over de vele
interviews die ik met bluegrass muzikanten heb gehad
door heel Nederland heen. Bij ieder interview plaatsen
we ook een foto gemaakt door Marieke Odekerken.
Zij heeft me laten inzien hoe ieder mens een heel eigen
verhaal heeft.” Het boek is voort komen vloeien uit de
Master Algemene Cultuurwetenschappen die Loes aan de
Open Universiteit heeft gedaan. Ze hoopt in de toekomst
vaker wetenschappelijk aan de slag te gaan met dit soort
onderwerpen.
Loes’ leven is echter begonnen in Hegelsom in het
jaar 1981. Daar woonde zij aan de Stationsstraat en is zij
naar de middelbare school in Horst gegaan. “Eerst heb
ik twee jaar op het Boschveld gezeten. In de derde ging
ik toen naar het Dendron College. Het nieuwe gebouw
van het Dendron was nog niet af, dus zaten we in de
vervallen, oude gebouwen. Dat was net alsof we aan het
kamperen waren.” Op de middelbare school voelde Loes
zich altijd een beetje een buitenbeentje. “Ik voelde me
raar en onbegrepen en dus dacht ik eraan om naar een
plek vol rare mensen te gaan. Op mijn zeventiende heb ik

toen een jaar op een middelbare school in de Verenigde
Staten gezeten. Daar krijgen ze echt heel andere dingen
op school. Het is allemaal veel creatiever, met kunst,
tekenen, zingen en debateerles. Je leert jezelf echt presenteren.”
Na het Amerikaanse avontuur begon Loes aan een
bachelor Algemene Cultuur Wetenschappen in Nijmegen
en deed vervolgens een opleiding tot Muziekdocent in
Rotterdam. “Tijdens mijn studie kwam ik ook allemaal
mensen tegen die een beetje zoals ik waren. Dat was echt
tof. Ik heb in die jaren geleerd dat je je overal thuis kan
voelen.”
Loes kijkt nu dan ook een stuk positiever tegen Horst
aan de Maas aan dan ze vroeger deed: “Als ik terugdenk
aan mijn tijd in Horst aan de Maas was het stiekem toch
erg leuk, ook al voelde dat toen misschien niet altijd zo.
Vooral in de laatste jaren van mijn middelbare school had
ik een erg leuke vriendengroep en gingen we vaak naar
de Kasteelse bossen. Zwemmen, schaatsen, stiekem vuurtjes stoken, dat soort dingen. Ik realiseer me de laatste
tijd ook pas hoe goed de muziekscene in Horst eigenlijk
is. Ik heb zelf in een aantal bandjes uit Horst gezeten,
bijvoorbeeld Lost met Joep van Wegberg en het meidenbandje Silène. Ik heb echt leuke tijden met hen beleefd.
Als ik nu met muzikanten praat, hoor ik ook vaak dat zij
café Cambrinus in Horst zo waarderen door de goede sfeer
daar. Ik zou er eigenlijk vaker naar toe moeten gaan.”

Zomercarnaval in Horst
De negende Zomercarnaval in Horst vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 juli. Zomerprins Bart I trekt dan in een
optocht door de straten van Horst.
Wie mee wil doen aan de
optocht kan op die dag vanaf
17.45 uur een nummer ophalen bij
café De Beurs. De tocht vertrekt om
18.11 uur. Daarna vindt de receptie
van zomerprins Bart I, prinses Ingrid

en adjudanten Peter Wijnhoven en
Louis Clabbers plaats in De Beurs.
Op het programma staan onder
meer optredens van Zangduo Ivan
en Frank, De Sanjo’s, Sam en Jeroen,
Koes en Peter, Neet oet Serum,

Happy Hotdogs, De Heino’s, Mieterik,
Heite Soep, Da ma Zoe, Nag Naat
Achter De Oere, Crist Coppus en
W-Dreej.
De presentatie is in handen van
Harrie Vissers.

Nieuws
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Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

VAN RABOBANK HORST VENRAY

Let op voor valse e-mails
en Microsoft fraude

Werken bij
Rabobank
Horst Venray

Momenteel zijn er valse e-mails over iDEAL in omloop. Via de mail zou u een cadeaubon van iDEAL kunnen
aanvragen. Trap hier niet in. Dit is een vorm van internetoplichting. U ontvangt geen bon, maar loopt de kans
geld kwijt te raken. De mails komen zogenaamd van iDEAL, maar zijn gemaakt door criminelen. iDEAL geeft geen
cadeaubonnen (vouchers) weg.
Daarnaast bellen er op dit moment mensen zogenaamd namens
Microsoft en vertellen u dat er iets mis is met uw computer.
Bijvoorbeeld dat uw beveiliging niet in orde is. Of dat u iets
moet doen om straks over te kunnen stappen op Windows 10.
Zij vragen uiteindelijk om op een linkje te klikken en een kleine
vergoeding via creditcard of internetbankieren te betalen om

het ‘probleem’ op te lossen. Omdat ze mee kunnen kijken op
uw computer, kan van die kleine vergoeding een groot bedrag
gemaakt worden. Diverse klanten zijn op deze manier slachtoffer geworden van telefonische oplichting. Trap niet in deze
beltruc!
Lees meer op www.rabobank.nl/veiligbankieren

WAT VERANDERT ER PER 1 JULI 2015 VOOR HYPOTHEKEN?
Per 1 juli 2015 gaat de NHG-grens omlaag. Om na 1 juli in aanmerking te komen voor een hypotheek met Nationale
Hypotheek Garantie mag de koopsom niet meer dan € 231.132 bedragen.
Daarnaast verandert mogelijk het bedrag dat u maximaal kunt
lenen. Kiest u voor een renteperiode van minimaal 10 jaar en het

percentage is lager dan 3,5%, dan geldt vanaf 1 juli een lager
maximaal hypotheekbedrag.

Kortlopende of Doorlopende Reisverzekering
Met de Kortlopende Reisverzekering bent u voor één vakantie tegen materiële schade, letselschade en verlies van uw
bagage. Als u één vakantie per jaar wilt verzekeren, is deze verzekering vaak een voordelige oplossing. U kunt deze verzekering afsluiten voor u en uw reisgenoten.
U kunt de Kortlopende Reisverzekering tot vijf minuten voor
vertrek afsluiten, ook via de Rabo Bankieren App. U bent direct
verzekerd en heeft een uitgebreide standaarddekking. Daarnaast kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen. Zo verzekert u
alleen wat ertoe doet. Bij schade is één telefoontje vaak genoeg;
Interpolis zorgt voor directe hulp of maakt het geld binnen 48
uur over. Met de Doorlopende Reisverzekering gaat u het hele
jaar verzekerd op vakantie. Ook tijdens een weekendje weg,
dagje uit naar het buitenland en wintersport. Dankzij de uitge-

breide dekking zijn onder andere uw bagage en extra kosten
door ziekte of een ongeval verzekerd. Als u langer dan 20 dagen
of meerdere keren per jaar op reis gaat, is deze verzekering vaak
een voordelige keuze.
Heeft u een Rabo TotaalPakket of Rabo RiantPakket, dan krijgt
u jaarlijks 25% korting op de premie van uw Doorlopende
Reisverzekering. Weet u niet of u een Rabo Totaalpakket of Rabo
RiantPakket heeft, dan kunt u dit opzoeken via Rabo Internetbankieren. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl

Word jij de Rabobank? De Rabobank is een
werkgever die je de kans geeft je ambities te
realiseren. En waar je het gevoel hebt thuis
te zijn. Dat is de werkgever die wij willen
zijn. En dat lukt. Niet voor niets behaalt de
Rabobank steeds een top tien-plek in het
jaarlijkse onderzoek van Intermediair naar
de Beste Werkgevers van Nederland.
Rabobank Horst Venray zoekt:
• Assistent Risicospecialist Verzekeren MKB
Interesse?
Kijk op onze website bij
‘Werken bij Rabobank Horst Venray’.

GEBRUIK BANKPAS BUITEN
EUROPA INSTELLEN
Zet het gebruik van uw bankpas buiten Europa
aan of uit. Gebruik binnen Europa en Nederland
staat altijd aan.
• u kiest in welk werelddeel het gebruik aan
mag staan
• u kiest voor welke periode dit geldt
• na deze periode zetten wij het gebruik van de
bankpas in dat werelddeel automatisch uit
• stel gebruik voor elke reis en voor iedere
bankpas afzonderlijk in
• in uw online bankieren ziet u waar uw pas
werkt

Rabobank Hypotheek Inloopspreekuur
Rabobank Horst Venray organiseert in de zomermaanden iedere 1e zaterdag van de maand een Hypotheek Inloopspreekuur.
Tijdens het inloopsspreekuur geven adviseurs van de Rabobank
vrijblijvend advies en antwoord op woonvragen. U krijgt een
kort oriëntatiegesprek, berekening van eventuele woonlasten,
informatie over mogelijke verbouwingen of hypotheekaanpassingen en uitleg over het Rabobank Hypotheekdossier.
Iedere 1e zaterdag van de maand!
eerstvolgende op 4 juli 2015 van 10.00 – 13.00 uur,
kantoor Kerkeveld 21 in Horst of
kantoor Schouwburgplein 13 in Venray
U bent van harte welkom!

HOERA
GESLAAGD!

Zonder
afspraak
binnenlopen

voor antwoord
op je
woonvragen.

Rabobank Hypotheek Inloopspreekuur
In de zomermaanden ben je elke 1e zaterdag van de maand welkom. Onze adviseurs
beantwoorden vragen, berekenen maandlasten en helpen je jouw hypotheekdossier

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

Voor scholieren die zijn geslaagd voor hun
eindexamen heeft Baas Over Eigen Geld
(B.O.E.G.) een leuke actie. Door een selfie te
maken en zoveel mogelijk ‘likes’ en stemmen
te verzamelen maak je kans op te gekke prijzen.
Meedoen kan nog tot 10 juli.
Kijk op hoerageslaagd.nl voor meer informatie
over deelname en de actievoorwaarden.

RONDLEIDINGEN EN
GASTLESSEN VOOR
BASISSCHOLEN
Dit jaar heeft Rabobank Horst Venray al 15
basisscholen mogen ontvangen voor een rondleiding en gastles op het kantoor van de Rabobank. De kinderen worden door het kantoor
geleid en zien zo hoe een bank werkt. Uiteraard
wordt ook een kijkje genomen in de kluis.
Dat is altijd het hoogtepunt! Daarnaast krijgen
ze een gastles over ‘leren omgaan met geld’.
Via het programma ‘Baas over eigen geld’ van
de Rabobank leren ze meer over geld, zakgeld
en lenen. Aan het einde van de les doen de
kinderen een geldtest. Rabobank Horst Venray
wil op deze manier bijdragen aan het bewustzijn van kinderen over geldzaken.

