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Kasteelse Bossen overladen met oldtimers
Vriendenclub De Oldtimers organiseerde in het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 juli de achtste editie van het Oldtimerfestival. Het festival vond plaats op het
evenemententerrein in de Kasteelse Bossen. Net als vorig jaar trok het evenement vele bezoekers.

Voorrangskruising
moet problemen Meterik
oplossen
De kruising tussen de Speulhofsbaan en de Oude Peeldijk in Meterik wordt een voorrangskruispunt. Dat heeft
het College van B&W van Horst aan de Maas onlangs besloten. Op het kruispunt waren al tijdelijke maatregelen
genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Meer dan een hotel...

de Oude Peeldijk. Dit komt volgens
hen door de fietssuggestiestroken.
Om het verkeer op de Oude Peeldijk
af te remmen, worden aan beide
zijden van de kruising wegversmal
lingen op de Oude Peeldijk aangelegd.
Over de maatregelen werd overleg
gepleegd met de basiseenheid Politie
Horst, de LLTB, VVN, de Industriële Club
Horst en de dorpsraden van America,
Hegelsom, Horst en Meterik. Op het
kruispunt tussen de Speulhofsbaan en

parkhotelhorst.nl

De kruising Speulhofsbaan – Oude
Peeldijk wordt een voorrangskruis
punt. Verkeer dat rijdt op de Oude
Peeldijk moet voorrang verlenen aan
verkeer op de Speulhofsbaan. Tot nu
toe was er sprake van een gelijkwaar
dige kruising waarop geen voorrangs
regeling werd ingesteld. De keuze om
de Speulhofsbaan voorrang te verle
nen, is volgens de gemeente onder
andere gebaseerd op het feit dat de
Speulhofsbaan meer allure heeft dan

de Oude Peeldijk gebeuren volgens
de gemeente al lange tijd regelmatig
ongelukken. In het verleden nam
de gemeente al diverse verkeers
maatregelen, die echter niet tot het
gewenste effect leidden. Zo werd het
kruisingsvlak verhoogd, de coating
roodgemaakt en werden extra borden
en markeringen aangebracht. Sinds
eind vorig jaar werden weggebruikers
met zogenaamde Andreasstrips
geattendeerd op de kruising.

“Op zaterdag werd het festival
al goed bezocht”, vertelt Cor Heufs
van de organisatie. “Veel deelnemers
komen hier naartoe met hun oldtimer
en blijven hier ook overnachten.”
De zondagochtend begon met een
toertocht van ongeveer 70 kilometer
door de regio.
“Hier hebben zo’n 75 auto’s in
meegereden. Hoewel we zaterdag
profiteerden van het goede weer,
hebben we zondag toch enige
pech gehad met de regenbuien in
de ochtend. Enkele deelnemers zijn

Meer dan een hotel...

Huisarts
in De
Torrekoel

parkhotelhorst.nl

pagina

naar huis gegaan, omdat bijvoorbeeld
hun oldtimer niet nat mocht worden.”
Een van de deelnemers die
ondanks de regen gewoon bleef, was
Daniëlle Arts uit Veulen. “Mijn vriend
en ik zijn al een paar jaar te vinden op
dit festival. Vandaag rijd ik hier mee in
de Concour d’Elegance met een Avanti
carkit, een combinatie van een Ford 32
en Toyota met een NR2-motor. De old
timer is in de jaren 80 in Engeland
speciaal gebouwd voor iemand met
lange benen.”
Lees verder op pagina 05
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Deelnemen aan Nijmeegse Vierdaagse

‘Vroeg opstaan, schik hebben en dan komt
het wel goed’
Ruim 42.000 mensen nemen deze week deel aan de Nijmeegse
Vierdaagse, die plaatsvindt van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli. Zo ook
Jan Jenneskens uit Meerlo. Hij doet, samen met zijn gezin, voor de vierde
keer mee.
Meedoen aan de Vierdaagse
is inmiddels een familietraditie
geworden voor Jan Jenneskens.
“Het is evenement waar we samen
met ons gezin aan het begin van de
vakantie aan meedoen.” Jan loopt
samen met zijn echtgenote Gerty en
dochter Emma. “Onze andere dochter
Marlou zou eigenlijk ook meedoen,
maar zij heeft een baan gekregen,

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Gyonne
Schatorjé, Joris Seuren,
Berend Titulaer, Victor Verstraelen
en Rosanne Vromen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

dus dat ging niet door.” Met z’n
drieën maken ze deel uit van een
grotere groep van ongeveer twaalf
personen. “De groep wordt elk jaar
groter. Het merendeel is afkomstig
uit Overloon. En uit Horst loopt
Ger Hoeijmakers met ons mee.”
Dat het deelnemen aan de
Vierdaagse intussen een traditie is,
betekent niet dat Jan en de anderen de
hele tocht bij elkaar blijven. “We laten
elkaar juist zoveel mogelijk vrij.
Sommigen tref je bij de pauzeplaats en
anderen zie je pas bij de finish terug.
Je komt elkaar toch wel weer tegen.
Voor ons drieën is het leuk om bij te
praten en de hele dag als gezin samen
te zijn. Maar het is ook leuk om met de
andere deelnemers te praten. Er doen
42.000 mensen mee, dus je vindt
altijd wel iemand om mee te kletsen.”
Jenneskens omschrijft zichzelf als een
gezelligheidsloper. “We doen niet hele
jaar door mee aan georganiseerde
tochten of zo. Als voorbereiding lopen
we enkele keren 30 of 40 kilometer.
Je moet echter ook weten wanneer
het genoeg is.”

Jenneskens ziet de komende dagen
vol vertrouwen tegemoet, laat hij op
maandag tijdens het interview weten.
Hij heeft de tocht de voorgaande
edities ook steeds uitgelopen. “Je
weet dat er goede en mindere goede

momenten komen, maar daar maak ik
me niet zo druk over. Het is goed vol
te houden. Och, en ik vind dat je het
ook niet zo ingewikkeld moet maken.
Hopelijk blijft het droog en voor de rest
is het vier dagen vroeg opstaan, schik

hebben en dan komt het wel goed.”
Tips voor beginnende wandelaars
heeft Jan Jenneskens nog wel: “Je
moet je goed voorbereiden, de voeten
insmeren en er dan met plezier en
energie aan beginnen.”

Geen toename overlast eiken
processierupsen in Horst aan de Maas
Het aantal eikenprocessierupsen ligt beduidend hoger dan vorig jaar,
meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Door de recente hoge temperaturen zitten veel nesten nu onder aan de stam en zijn veel verlaten nesten
door de wind op de grond terechtgekomen. In Horst aan de Maas is er echter
geen sprake van meer overlast dan vorige jaren.
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas meldt dat de
gemeente, zoals elk jaar, ook dit voor
jaar de eikenbomen preventief heeft

bespoten. “Mochten er nog noodgeval
len voordoen, dan zullen deze bomen
zo snel mogelijk behandeld worden.
Vanaf volgend jaar zullen ook de eiken

bomen aan de bosrand bij speeltuin
Roeffen Mart preventief behandeld
worden.”
De eikenprocessierups is de rups
van een nachtvlinder. Op een groot
aantal eikenbomen in vrijwel geheel
Nederland kan men in de maanden
mei, juni en juli behaarde rupsen
aantreffen. De eikenprocessierupsen
gaan ‘s nachts groepsgewijs oftewel in

processie op zoek naar eikenbladeren.
Na contact met de kleine, pijlvormige
brandharen van deze rups kunnen
klachten ontstaan zoals jeuk, huiduit
slag, irritatie aan de ogen of aan de
luchtwegen. Omdat de nesten nu op
de grond terechtkomen, verhoogt dit,
vooral voor kinderen, recreanten en
honden, de kans op contact met de
brandharen van de rupsen.

Gedeelte school ontruimd

Incident in scheikundelokaal Dendron
Op het Dendron College in Horst heeft vrijdag 17 juli een incident
plaatsgevonden in de zuurkast van het scheikundelokaal. Een gedeelte van
de school werd ontruimd.
Tijdens het opruimen in het
scheikundelokaal ging het mis met het
afvoeren van stoffen. Een TOA (tech
nisch onderwijsassistent) vermengde
tijdens het opruimen per ongeluk de
twee stoffen natrium en fosfor. Deze
stoffen veroorzaken een chemische
reactie waaruit gevaar kan ontstaan
voor de directe omgeving.
Volgens Maurice Gommans,
directeur havo/vwo van het Dendron
College, zijn na het voorval direct alle
mogelijke veiligheidsmaatregelen
genomen. De stoffen zijn zuurstofvrij
afgedekt zodat gevaarlijke dampen zich
niet verder konden verspreiden.
Omdat er een hele kleine kans
bestond dat er alsnog gevaarlijke

De brandweer heeft de gevaarlijke
stoffen afgevoerd. Het Dendron College
laat weten dat er geen gewonden zijn

gevallen. Er waren geen lessen meer
in het gebouw en er waren ook geen
leerlingen betrokken bij het incident.

dampen uit de zuurkast vrijgekomen
waren, heeft de school op advies van
de brandweer de tweede verdieping
van het hoofdgebouw en het dak, waar
op dat moment gewerkt werd, ont
ruimd. De directe omgeving is volgens
Gommans geen moment in gevaar
geweest.

Menselijke fout
Gommans spreekt van een ‘men
selijke fout’. “In principe gebeurt het
opruimen en afvoeren van chemische
stoffen altijd met twee personen. Ook
moeten stoffen apart afgevoerd worden
zodat er geen gevaarlijke reacties kun
nen ontstaan. De handhaving van dit
beleid wordt verscherpt.”

Knip- en kleurbehandeling

€70,00

€35,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Vierde editie van Kunst
op Vakantie
Vereniging Slapen in Limburg organiseerde op zondag 19 juli voor de vierde keer het evenement Kunst op
Vakantie. Acht overnachtingsaccommodaties in de gemeente Horst aan de Maas stelden zich open voor kunst.
Diverse kunstenaars toonden hun creaties aan toeristen en inwoners van de gemeente.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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‘Effectief en natuurlijk
middel tegen eczeem’
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn zoontje zoveel
last had van eczeem en jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een middel ging
uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij van
parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong en oud. Nu, 14 jaar later,
is zijn natuurlijke medisch hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten
als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit
het dagelijks leven weg te denken.
Arjen van de Merwe haalde Grahams
naar Europa en introduceerde het in
Nederland. Van de Merwe vertelt:
“Vrienden van mij hebben kinderen met
eczeem en jeuk; zij krabben regelmatig
aan de plekken waardoor de klachten
aanblijven. Op zoek naar een oplossing
las ik veel goede ervaringen over het
Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen en bij wijze van test
uit te delen aan mensen met huidklachten
als eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik
de reacties teruggekoppeld kreeg was
duidelijk dat het product goede verlichting
bood; de jeuk verminderde en de huid
werd rustiger.”
Inmiddels gebruiken zeer veel mensen
Grahams naar tevredenheid. Sinds enkele
jaren is Grahams verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. Doordat
winkeliers enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds tevreden zien
terugkeren, wordt Grahams steeds vaker
geadviseerd als effectief middel tegen

Ondanks de regen werden
de accommodaties goed bezocht.
Nieuw dit jaar was de samenwer
king met Museum De Kantfabriek.
“Ter promotie van de nieuwe expositie
in De Kantfabriek willen we de bezoe
kers van Kunst op Vakantie een extraa
tje aanbieden. Bij de eerste accom
modatie die ze bezoeken krijgen ze een
zakdoek. Bij elke volgende accommo
datie wordt hier iets aan toegevoegd,
zoals een steentje, een druppeltje
rozenolie of een stukje vilt”, vertelt
Alie Langenberg van De Kantfabriek.
Bij Camping de Eendenkooi in
Melderslo is ze al door de zakdoeken
heen. Er zijn ook bezoekers die niet alle
recreatiebedrijven afgaan. “Wij wonen
in Melderslo en gaan alleen de

bedrijven in Melderslo af. We zijn wel
benieuwd wat hier te zien is, maar wat
ons betreft is twee locaties genoeg”,
vertelt meneer Kleuskens uit Melderslo.
Bij Herberg de Lindehoeve in
Grubbenvorst staat het thema Culinaire
Kunst centraal. Bakkerij Derix uit
Horst stelt diverse versierde broden
tentoon.Sunny Pouwels uit Horst toont
bij De Lindehoeve haar creaties van
taarten en cupcakes. “Via-via kende
ik de eigenaresse en zij heeft mij
gevraagd om bij deze dag aanwezig
te zijn. Ik begeleid onder andere ook
kinderen bij het versieren van cup
cakes.” Vanwege de regen schuiven
veel bezoekers na het zien van de
kunstwerken aan bij het horeca
gedeelte.

Even verderop bij Camping
Californië in Grubbenvorst is het net zo
druk. Hier is van alles te zien. De aan
wezige kunstenaars stellen uiteenlo
pende creaties tentoon, zoals houtwer
ken, streekproducten en schilderijen.
Hetty Janssens uit Oisterwijk toont niet
alleen haar schilderijen, maar is ook
ter plekke aan het werk. “Mijn man
en ik stonden hier vorige week op de
camping en zagen de promotie voor
dit evenement. Ik vertelde de eigenaar
van de camping dat ik zelf ook schilder
in mijn vrije tijd. Hij nodigde mij daarop
uit om vandaag ook hier te zijn. We zijn
daarom dit weekend weer terugge
keerd naar de camping. Ik ben blij dat
we hiervoor zijn teruggekomen, want
het is erg leuk om te doen.”

huidklachten als eczeem. En de gebruikers
zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook
door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk
belast zijn dus de familie is als eerste op
de hoogte als een product goed aanslaat.
“We krijgen dagelijks zeer emotionele
reacties, zoals “Ik was sceptisch, maar
mijn verbazing was groot, het helpt echt
bij mijn eczeem! & “Na enkele dagen zie
ik al verbetering, ik ben zo blij met dit
product, ik raad het iedereen aan”, vertelt
van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet
voorstellen wat het met iemand doet als
diegene altijd huidklachten heeft en nu
aan den lijve ondervindt dat er effectieve
middelen als Grahams Eczeem Crème voor
bestaan.”
Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Juul’s Kruidenhoekje
Kerkstraat 14a, Horst, 077 398 02 50
Grahams skincare
Kijk voor alle verkooppunten op www.grahams.nl
Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
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winkelwagentje!
Vier generaties
Bertus Janssen (87 jaar) uit Meerlo werd onlangs overgrootvader. Zijn kleinzoon Luuk Janssen kreeg op
zondag 5 juli een zoon genaamd Thieme. Opa is Noud Janssen, eveneens afkomstig uit Meerlo. Daarmee zijn
de vier generaties compleet. (Foto: Paul Poels Fotografie)
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Op weg in Horst aan de Maas

‘Ze tonen een enorme inzet’
Horst aan de Maas kent verschillende maatjesprojecten waarbij vrijwilligers gekoppeld worden aan
immigranten om hen zo op weg te helpen in onze gemeente en cultuur. Samen doen ze leuke, maar ook nuttige
dingen en leren ze van elkaar. De 58-jarige voormalig vluchtelinge Shatha Behnan uit Horst is de maatschappelijk
begeleidster van de familie Tammo uit Irak. Ze wonen nu in America. “Nieuwkomers kennen simpelweg de regels
en de taal niet, daarom zijn wij er”, zegt Shatha.

in Nederland.” Van de woonstichting
kreeg hij een huis in America toege
wezen. “Hier werd hij goed ontvangen
door de medebewoners. Daar is hij erg
dankbaar voor”, zegt Shatha.

Veel zelf
proberen te doen

De familie Tammo bestaat uit
vader Mirza (34), moeder Zaiton
(36) en hun zes kinderen. Mirza
was militair in Irak en dat was ook
een van de redenen dat hij zijn land
verliet. Omdat Mirza de Nederlandse
taal nog niet machtig is, verloopt

het gesprek voornamelijk via Shatha
Behnan. Zij vertaalt de verhalen van de
familie. “De overheid en militairen wor
den door terreurbeweging Islamitische
Staat (IS) als vijand gezien. Mirza was
zijn leven dus niet meer zeker”, vertelt
Shatha. Mirza ontvluchtte Irak in een

vrachtwagen, waarin hij vier dagen
zat. Via Turkije kwam hij in november
2013 in Ter Apel in Nederland aan.
Shatha: “Hij kreeg vanwege zijn situatie
een verblijfsvergunning en mocht zich
herenigen met zijn gezin. Zijn vrouw
en kinderen kwamen in juni 2014 aan

Het nieuwe huis van de familie
Tammo moest nog helemaal ingericht
worden. Bovendien moest er een hoop
papierwerk geregeld worden. Daar
was Shatha voor. “Twaalf jaar geleden
ontvluchtte ik Irak vanwege het begin
nende geweld. Inmiddels spreek ik de
taal goed en weet ik me hier te red
den.” Helaas lukte het Shatha niet om
aan werk te komen. “Ik ben opgeleid
tot onderwijsassistente, maar hier was
geen baan in te krijgen. Omdat ik zo
slecht tegen stilzitten kan, benaderde
de gemeente mij om vrijwilliger te
worden voor VluchtelingenWerk. Ik
stemde gelijk in.” In juli 2014 haalde ze
de familie Tammo op van station HorstSevenum. “Ik liet hen het huis zien en
regelde meteen een aantal zaken met
de gemeente.”
Naast deze zaken, regelde Shatha
een hele boel voor het gevluchte gezin.
“Ik schafte samen met hen apparaten
en meubels aan, regelde hun
bijstandsuitkering, hun aansluiting op
het internet, beantwoordde brieven en
maakte afspraken met de huisarts en
tandarts.” Shatha heeft bijna dagelijks
contact met Mirza en zijn gezin. “Ze
sturen me regelmatig foto’s door van
post.” Maar Shatha geeft ook aan dat
ze veel zelf willen proberen en doen.
“Als ze een Nederlandstalig bericht

krijgen, schuiven ze dat niet meteen
aan de kant, maar pakken een
vertalingsmachine erbij en proberen
zo te ontdekken wat er in het bericht
staat. Ze tonen een enorme inzet en
zijn heel nieuwsgierig. Ik vind het
fantastisch om die ontwikkeling van
dichtbij mee te maken.”

Taalles
Na de zomervakantie zit de hulp
van Shatha er op voor het gezin. “Dat
is natuurlijk niet leuk, maar betekent
niet dat ze zonder hulp komen te
zitten. Iedereen volgt namelijk nog
een verplichte inburgeringscursus en
de ouders gaan naar een taalschool
in Venlo. De kinderen krijgen
onderwijs op een reguliere school.
Ook kunnen ze terecht bij Stichting
Siham. Dit is een stichting die onder
andere op woensdag begeleide
taalles aanbiedt in basisschool
De Weisterbeek in Horst.”
Mirza geeft aan dat het
gezin niet meer terug wil naar
Irak. “Sowieso niet zolang IS nog
bestaat. Maar ze zijn ook bang voor
toekomstig geweld in Irak, wat er
volgens hen zeker gaat komen”,
vertelt Shatna. “Ze missen hun
familie en vrienden heel erg. Maar
voor het gezin is het nu zaak dat ze
langzamerhand hun eigen dingen
leren te regelen. Helaas heeft Mirza
geen werk. Ik heb hem aangespoord
om vrijwilligerswerk te doen, maar
hij vindt het nog lastig om naar
buiten te gaan in een wereld waarin
hij bijna niks begrijpt. Toch doet
de familie erg haar best om bij de
maatschappij te horen.”

ELKE Donderdag
VANAF 23 juli tot 20 augustus
60 kraampjes, kinderprogramma’s, live muziek
en avondprogramma op het Wilhelminaplein

Zomerse markten
Van 12.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 4 augustus

Jaarmarkt
Van 9.00 tot 16.00 uur

uitgebreide weekmarkt met standwerkers,
kinderavontuur, live muziek
en gezellige terrassen!

Buitengewoon compleet!

HALLO in Milaan
Jens Ernst en Rick van Gasteren uit Sevenum maakten onlangs samen een tripje naar Milaan. De twee
vrienden bewonderden de diverse bezienswaardigheden in de Noord-Italiaanse stad: verschillende kerkjes,
de luxe winkelgalerij Galleria Vittorio Emanuelle II, de Universele Wereldtentoonstelling Expo 2015 en het
wereldberoemde schilderij Het Laatste Avondmaal van Leonardo Da Vinci. Het hoogtepunt van hun reis was
de Milanese Dom. De twee vonden dit een indrukwekkend gebouw, een van de grootste kerken ter wereld
en kwamen zowel binnen als buiten ogen te kort. Zij vonden dit een mooi moment om vast te leggen.
Op de foto staat Rick, samen met de HALLO, voor de Milanese kerk.
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In deel van basisschool

Huisarts in De Torrekoel
Gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg herbergt met ingang van 1 januari volgend jaar ook een
huisartsenpraktijk. Op vrijdag 17 juli werd het contract ondertekend tussen de huisarts en het gemeenschapshuis.

nieuws 05

Meerlonaren
gewond na ongeval
met tak
Drie inwoners van Meerlo zijn gewond geraakt toen donderdag 16 juli
aan het begin van de middag een tak van een boom spontaan afbrak.
Het ongeluk gebeurde op een steiger in het Gelderse Zutphen.
De drie, twee vrouwen van 65 en
66, en een man van 66 uit Meerlo,
stonden in een groep van ongeveer
dertig Nederlandse toeristen te wach
ten op een aanlegsteiger voor fluister
boten aan de Rijkenhage in Zutphen.
Een tak van een kastanjeboom brak
af en kwam op de groep toeristen
terecht. Vijf mensen zijn naar het
ziekenhuis gebracht, waaronder de
Meerlonaren.
Na de melding werd een trau
mahelikopter ingezet, zodat een arts
snel ter plaatse kon beginnen met
behandelen. De inwoners van Meerlo
zijn, net als een vrouw uit Amsterdam
(40) en een vrouw uit Zevenaar (69),
per ambulance naar het ziekenhuis

gebracht. Naast de vijf raakten twee
vrouwen lichtgewond, zij zijn behan
deld door het ambulancepersoneel.
Gemeente Zutphen betoont
medeleven op haar website:
“De gemeente betreurt dat dit heeft
plaatsgevonden en leeft mee met de
gewonden en hoopt dat ze spoedig
herstellen. Wethouders Coby Pennings
en Oege Bosch hebben hen bezocht
in het ziekenhuis.” Hoe het onge
luk heeft kunnen gebeuren, is nog
onduidelijk. De gemeente Zutphen
heeft later donderdagmiddag alle tak
ken van de kastanjeboom verwijderd
en haalt vandaag ook de stam weg.
Ze gaat een onderzoek instellen hoe
het heeft kunnen gebeuren.

Huisartsen Toine Weling en Ted van der Horst samen met Piet Selen en Ger Hoex van de stichting
In de herfstvakantie beginnen de
bouwwerkzaamheden om van een
deel van de basisschool te verbouwen
tot een huisartsenpraktijk. De plannen
daarvoor ontstonden ongeveer
een jaar geleden. “Tijdens een
jaarvergadering met alle gebruikers
van het gemeenschapshuis, gaf
een vertegenwoordiger van de
basisschool aan dat een daling van
het leerlingenaantal werd verwacht”,
vertelt Piet Selen, voorzitter van
Stichting Gemeenschapsvoorzieningen

Kronenberg. “Dat zou betekenen dat
er een ruimte vrij kwam. Belangrijk
voor ons was dat die ook weer gevuld
zou worden.” De stichting kwam
in contact met Toine Weling, die
sinds 1984 huisarts is in het dorp en
aangaf naar een opvolger te zoeken.
Die werd gevonden in de persoon
van Ted van der Horst. Selen: “We zijn
toen gaan bekijken of het mogelijk
was om in de vrijgekomen ruimte
een huisartsenpraktijk te vestigen.
En dat bleek zo te zijn.”Selen geeft

aan erg blij te zijn met deze oplossing.
“Het is fijn dat het gemeenschapshuis
er nu een nieuwe functie bij heeft
gekregen.” “Het is belangrijk dat
een kern voorzieningen heeft”,
voegt Jan Jenneskens van Dynamiek
Scholengroep, waar de basisschool
onder valt, toe. “Dat is goed voor de
leefbaarheid.”
Van der Horst gaat met ingang van
het nieuwe jaar meer taken overnemen
van Weling, die nog wel ter ondersteu
ning aanwezig zal blijven in de praktijk.

Meisje gewond na val van fiets
Een 8-jarig meisje uit het Zuid-Hollandse Numansdorp is zondagavond 19 juli op Centre Parcs Het Meerdal in
America gewond geraakt nadat zij van haar fiets was gevallen.
Het meisje viel rond 20.45 uur
’s avonds met de fiets en kwam op
haar gezicht terecht. Twee ambu
lances en een traumahelikopter
kwamen ter plaatse om medische

hulp te verlenen. Een woordvoerder
van de politie geeft aan dat het
meisje niet goed aanspreekbaar was
en af en toe het bewustzijn verloor.
De arts van de traumahelikopter is

met het slachtoffertje in de ambu
lance meegereden. Het meisje is
naar het ziekenhuis in Nijmegen
gebracht. Hoe het nu met haar gaat
is niet bekend.

Vervolg voorpagina

Kasteelse Bossen over
laden met oldtimers
Het voorstuk van de auto is name
lijk erg lang. We hebben hem nu ruim
een jaar, voornamelijk voor de handel,
maar ook voor de hobby. Daarnaast rijdt
hij ook erg lekker, dus we gebruiken de
oldtimer ook wel eens om bijvoorbeeld
naar de supermarkt te gaan.”

Ringsteken
Op zondagmiddag startte om
15.00 uur het Concour d’Elegance.
“Dit is een kleine demonstratie, waarbij
de oldtimers een voor een langs het
publiek rijden. Ik praat alles dan aan
elkaar met de informatie die ik vooraf

van de deelnemers heb gekregen. Het
is niet alleen leuk voor het publiek,
maar ook voor de mensen die zelf een
oldtimer hebben. Er rijden verschillende
oldtimervoertuigen rond, dus ook oude
tractoren en raceauto’s. De mensen die
hier komen, houden van alle oude of
aparte auto’s, dus het brengt mensen
ook echt samen.” Sinds vorig jaar is
er een nieuw spelelement aan het
festival toegevoegd: het ringsteken.
“Dit element trekt nieuwe bezoekers”,
vertelt Cor. “Een deelnemer uit de
buurt van Valkenburg kwam hier vorig
jaar speciaal voor naar het festival en

heeft dit jaar nog twee andere stellen
meegenomen.”

Familie-uitje
De familie Van Os uit Den Bosch
maakt er een familie-uitje van. Vader
Erik heeft een DKW 1000sp uit 1965 en
is dit jaar voor het eerst op het festival.
“Ik ga vaker naar soortgelijke festi
vals”, vertelt Erik. “Omdat Horst aan de
Maas niet bepaald bij ons om de hoek
ligt, gaan we met het hele gezin. Mijn
vrouw en twee zoons houden ook van
oldtimers, dus het is voor ons een leuk
weekendje weg.”

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

06

familie

23
07

Dankbetuiging

Familie, vrienden, bekenden en iedereen hartelijk bedankt
voor uw belangstelling en medeleven
na het overlijden van onze man en vader

Jan Vogelzangs
Ien en Wendy
Familie Vogelzangs en familie Kleuskens
America, juli 2015

Jouw handen hebben voor ons gewerkt.
Jouw hart heeft voor ons geklopt.
Jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit, je hebt het verdiend.

Martha Schattevoet-Aerts
echtgenote van

Gerard-Jan Schattevoet †
Mam is overleden in de gezegende leeftijd van 97 jaar.
Piet en Mien
Mia en Jan
Frans en Margret
Diny en Piet

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.
Vrijwilligerszorg HadM zoekt vrijwilligers voor echtpaar. Man heeft demen
tie, zoekt iemand voor een praatje.
Mevr. is overbelast, zoekt
iemand om er eens op uit te gaan.
Info 06 52 66 95 70.
Mantra’s zingen 27 juli a.s.
19.30-20.30 uur. Geen ervaring nodig!
Voor info: www.yogacentrumlespoir.nl
Zomer voordeel Tegen inlevering van
deze bon 25% zomer korting op alles.
Kringloop Twedde Kans Meterik / Horst
06 21 23 88 89

Gevraagd loop-/sloopauto’s, ook
bussen, alle merken.
Hoofdzakelijk oudere modellen t/m
bouwjaar 2005. RDW erkend.
Tel. 06 54 97 63 59.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Venray, 17 juli 2015
Bosstraat 49, 5963 NX Hegelsom
Wij hebben afscheid van ôs mam genomen op woensdag
22 juli om 10.30 uur in de parochiekerk H. Hubertus
te Hegelsom.
Aansluitend hebben we haar te ruste gelegd bij ôzze pap
op het kerkhof aldaar.

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.

Een speciaal woord van dank aan “de megjes” van de thuiszorg
en de medewerkers van Hospice Zenit te Venray
voor hun liefdevolle verzorging.

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
Private Label Meubelatelier
voor het herstofferen of repareren
van bank, stoel, boot of caravan.
Bel 06 24 17 27 94.

Na een langdurige ziekte is in haar woonplaats Blanes
van ons heengegaan onze jongste zus, schoonzus en tante

Josie Francati - Verlinden
echtgenote van

Gayo Francati
* Horst, 6 juli 1948

† Blanes, 16 juli 2015

Op zondag 19 juli heeft de afscheidsdienst in Blanes
plaatsgevonden. Wij zullen haar heel erg missen.

Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Breast Care Ria
Specialiste borstprothesen
en aangepaste lingerie

Service aan huis
is mogelijk
SEMH gecertificeerd

Swolgen: Toos en Piet
Tienray: Ger en Doortje
Horst: Jo en Annie

tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
De Wieënhof 9 Venray

Swolgen: Leo† en Rinie
Horst: Mariet† en Theo†

Op donderdag 23 juli a.s.
zijn onze ouders/grootouders

Jac & Annie
Swinkels-Hendrix

Joske
Dochter en zusje van
Sander en Tanja
Max & Sam
Prins Bernardstaat 20
5961 BV Horst

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

Jonge tuinboontjes dubbel wit.
Lekkere tuinbonen van Hegelsomse
bodem. Zelfbediening. Maatschap
Kellenaers-Kusters, Bosstraat 63
Hegelsom.

Klein- en achterkleinkinderen

Geboren
20 juli 2015

Geboren
16 juli 2015

Liv

Zusje van Ian
René en Christel
Verheijen-Driessen
Herenbosweg 25a
5962 NW Melderslo

50 jaar getrouwd!
Dit vieren we
in besloten kring.
Kinderen en kleinkinderen
Vrouwboomweg 18
5961 PM Horst

Wij willen iedereen
hartelijk bedanken
voor de vele bloemen,
kaarten en cadeaus
die we mochten ontvangen
op ons
50-jarig huwelijksfeest.
Het was een
onvergetelijke dag.

Teng en Mia
van Dijck-Geurts
Op 3 augustus zijn onze
ouders en schoonouders

Geboren
4 juni 2015

Janne

ke

Dochter van
Paul Rongen en Kelly Kusters
Zusje van Joris, Niels en Thijs
Lisdodde 19, 5966 TG America

Welkom lief jongetje!

Geboren op
15 Juli 2015

Riff
Zoon en broertje van:
Kevin & Karin Tissen
Liv & Finn
Jan van Eechoudstraat 28
5961 CC Horst

Geboren

Iris

21 juli 2015
Dochter en zusje van
Niek Draak, Nicole Cuppen
en Jelle Draak
Van Sonsveldstraat 7
5961 SJ Horst

Chrit Claassens
en Mia ClaassensRongen
50 jaar
getrouwd.
Zij houden receptie op zondag
2 augustus 2015.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur.
In de “Kamphut”
het Peelmuseum
Griendtsveenseweg 69
5966 PV America
Erik & Annelies
Sjors en Pleun
Ina & Peter
Thea & Mark
Met z’n tweetjes zijn wij op zoek naar
een huurwoning in de gemeente Horst
aan de Maas. Grootte is niet belangrijk.
Maximale huurprijs 700 euro. Wij zijn te
bereiken op janssen_mjh@hotmail.com.
Voor aardbeienplanten, winterpreiplan
ten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys Langstraat
64, Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Voeding testen
Snel en eenvoudig uw voeding laten
testen Kleuren therapie. Praktijk Keuten
Broekhuizen. 06 24 24 45 80.

Dag en nacht bereikbaar

Neven en nichten
familie Verlinden
Correspondentieadres:
Meterikseweg 65, 5961 CT Horst

Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site www.hulpaanhuislimburg.nl
of bel 077 467 01 00

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

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
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Vijftig maal op kamp met
Jong Nederland Hegelsom
De 61-jarige Jan Hesen uit Hegelsom gaat dit jaar alweer voor de
vijftigste keer mee op kamp met de plaatselijke Jong Nederland-vereniging.
Het kamp is ieder jaar een heel nieuwe belevenis.

De Hegelsomse kampleden zijn
voor de huidige editie neergestreken in
het Brabantse dorp Lierop. Er is gekozen
voor het thema Sprookjes. Jan is alweer
voor de vijftigste keer mee op kamp. In
zijn jeugd ging hij mee als deelnemer,
tegenwoordig behoort hij tot de kamp
leiding. “De vrijheid van het kamperen
vind ik heel mooi. We bouwen in het
bos ons eigen dorpje met onze eigen

club en hier verblijven we dan. Verder
ga ik graag met kinderen om en geniet
ik van de gezelligheid onder de kamp
leiding. Het is heel ontspannend. Goed
weer is natuurlijk ook belangrijk, iets
waar we dit jaar vooralsnog geluk mee
hebben.”
Jan is onder andere medeverant
woordelijk voor het koken op het kamp.
“Bij het koken ben ik al jaren betrok

ken. Hier komt best veel bij kijken.
Het is niet alleen het bereiden van de
maaltijden, maar ook het boodschap
pen doen en de hele organisatie erom
heen. Ik weet nog toen een jaar of tien
geleden een jongetje een week na het
kamp bij mij thuis voor de deur stond.
Hij zei: ‘Jan, ik wil je bedanken voor het
lekkere eten op het kamp.’ Dat doet je
als mens zó goed.”
Het kamp wordt georganiseerd
door de vereniging Jong Nederland
Hegelsom. Jan is al sinds zijn jeugd
op veel manieren nauw betrokken bij
deze vereniging. Hij was onder andere
geruime tijd voorzitter. “Een van de
mooie dingen aan onze vereniging
is, vind ik, dat we niet gericht zijn op
prestaties. We doen natuurlijk wel aan
spel, ook op het kamp, maar gezellig
heid staat bij ons voorop.”
In de vijftig edities die Jan mee
geweest is op kamp heeft hij heel wat
meegemaakt. “Ik heb zoveel herin
neringen, ik kan er een boek over
schrijven. Een voorval van zo’n dertig
jaar geleden is me altijd bijgebleven.
Een aantal jongens van een andere
vereniging, die bij ons in de buurt kam
peerde, was ’s nachts gaan zwemmen
in een grindgat. Vervolgens kwamen
mensen van die vereniging aan ons
vragen of we mee wilden zoeken naar
een jongen die kwijt zou zijn geraakt.
Toen hebben we, in de veronderstel
ling dat er wellicht iemand verdronken
kon zijn, ’s nachts met een zaklamp bij
het grindgat gezocht. Er is ook politie
bijgekomen. Achteraf bleek het om
een grap van de vereniging te gaan.
Zoiets vergeet je niet.” Jan is niet van
plan zijn jubileum te vieren. “Jaartallen
maken voor mij niets uit, zolang het
nog mag ga ik mee.”

Page toiletpapier

Original pak 32 rollen of Kussenzacht
pak 20 rollen
7,99 – 9,49

6,99

Superdeals:
Aardbeien

Land van herkomst: Nederland
Bak 500 gram
2,49

Geldig van wo 22 t/m di 28 juli 2015.

1,69

Hele zomer tijd voor BBQ; 3 bakjes 6,00

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

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
dan 21 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

(Foto: Vivian Hesen Fotografie)

Grubbenvorstenaar betrokken bij
verkeersongeval Noord-Holland
Een 21-jarige man uit Grubbenvorst is zaterdag 18 juli betrokken geraakt bij een verkeersongeval in het
Noord-Hollandse Westwoud.
De man kwam met zijn bestelbus
op een provinciale weg in botsing met
een personenauto. De personenauto
kwam in het water tot stilstand. In
de auto zaten twee personen, een
73-jarige man en een 75-jarige vrouw
uit Venhuizen. De Grubbenvorstenaar
sprong na de aanrijding direct in het

water om de inzittenden te redden.
Een getuige heeft vervolgens een
sleepkabel aan zijn auto en de te water
geraakte auto vastgemaakt. Zo kon de
auto met daarin de beknelde man en
vrouw niet verder wegzakken. De twee
inzittenden van de auto werden vervol
gens door hulpdiensten en omstanders

uit het water gehaald. De twee van de
personenauto raakten ernstig gewond.
Er kwam een traumahelikopter uit
Amsterdam ter plaatse om assistentie
te verlenen. De Grubbenvorstenaar
is voor controle naar het ziekenhuis
gebracht. De politie doet onderzoek
naar de toedracht van het ongeval.

Op dit moment loopt er bij speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst een proef met afvalinzameling. Gemeente
Horst aan de Maas onderzoekt daar of het gescheiden inzamelen van afval in de openbare ruimte succesvol kan zijn.

LAAT JE
ZIEN

weghalen van de afvalbakken tot
niet meer zwerfafval heeft geleid.
Mensen doen het afval in een andere
afvalbak of nemen het mee naar huis.
Bovendien leverde het weghalen van
de afvalbakken een besparing van
33.000 euro op.

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

Proef gescheiden afvalinzameling speeltuin Roeffen Mart
Bij de speeltuin kunnen mensen
hun afval in twee containers achter
laten: PMD (plastic, metalenverpak
kingen en drankpakken) en restafval.
In oktober kijkt de gemeente wat
de resultaten zijn. Daarnaast heeft
de gemeente onderzocht welke

gevolgen het weghalen van 135
afvalbakken over de hele gemeente
heeft gehad. De hoeveelheid afvalbak
ken in de openbare ruimte werd in
2013 teruggebracht om te besparen
op inzamelkosten. Uit onderzoek van
de gemeente is gebleken dat het
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Limburg is populaire vakantiebestemming
De Toeristische Trendrapportage Limburg laat zien dat deze provincie een populaire vakantiebestemming is.
Zo staat Limburg met circa tien miljoen overnachtingen op de tweede plek van de Nederlandse provincies.
Ook wordt er door de binnenlandse vakantiegangers in Limburg het meeste uitgegeven en staat Limburg voor
bungalowvakanties op de eerste plek. Horst aan de Maas levert hieraan een bijdrage.
Uit de Toeristische Trendrapportage
Limburg, in opdracht van provincie
Limburg, is gebleken dat Limburg met
circa tien miljoen overnachtingen op
de tweede plek van de Nederlandse
provincies staat. Noord-Limburg neemt
3,6 miljoen overnachtingen door

Nederlandse gasten voor haar rekening.
Daar komen nog 1,1 miljoen overnach
tingen door buitenlandse gasten bij,
die maken dat Noord-Limburg op dit
gebied boven Midden- en Zuid-Limburg
uitstijgt. Deze gasten kiezen voorna
melijk verblijfplaatsen op huisjes- of

Broodje ijs Sevenum
IJssalon Lo Solé in Sevenum heeft een nieuw product in haar assortiment: een broodje ijs. Het idee hiervoor werd opgedaan in Sicilië.
Op Sicilië is dé grote specialiteit
inderdaad Brioche con gelato. “Wat
de Sicilianen kunnen wij ook”,
moeten Joep en Inge van Lo Solé
gedacht hebben. En zo werd de
basis gelegd voor de Sevenumse
variant van dit ijskoude broodje.
Het product is een samenwerking
tussen de ijssalon en bakkerij

Gommans. “Toen Joep mij belde
was ik direct enthousiast”, aldus
Bas Gommans van de bakkerij in
Sevenum. ’We werken veel samen
met lokale boeren, telers en collegaondernemers en vinden het leuk
om met innovatie bezig te zijn. In
dit initiatief komen al deze aspecten
naar voren.”

PTC+ Hegelsom sluit
PTC+ in Hegelsom zal met ingang van volgend jaar sluiten. In februari
was er nog sprake van een eventuele overname door Rendiz, een
organisatie die onder andere betrokken is geweest bij de realisatie van
beej Mooren en Staatsie 1866.
Aeres Groep, de overkoepelende
organisatie waar PTC+ onder valt,
heeft geen overeenstemming
kunnen bereiken met Rendiz over
een definitieve overname. Beide
partijen waren heel ver in de plannen
voor een overname van PTC+ door
Rendiz, maar dit is alsnog afgeketst.

Volgens Bastiaan Pellikaan, voorzitter
van het College van Bestuur van
Aeres Groep, zullen het gebouw en
het terrein verkocht worden. PTC+
ondersteunt de ontwikkeling van
studenten en bedrijven. Ze verzorgen
met name praktijkgerichte
opleidingstrajecten.

kampeerterreinen. Dit is niet verras
send als je je bedenkt dat Limburg voor
bungalowvakanties op de eerste plek
staat. Noord-Limburg levert hieraan
met haar ruim 23.000 slaapplekken op
bungalowparken het grootste aandeel
van heel Limburg. Dit is ook goed terug
te zien in het accommodatieaanbod in
Horst aan de Maas.
Ook qua bestedingen door

binnenlandse vakantiegangers is
Limburg vakantieprovincie nummer
1. In Noord-Limburg geven deze
vakantiegangers gemiddeld genomen
30 euro per dag en 192 euro per
vakantie uit. Daarnaast zorgen
zij voor 7,3 procent van de totale
werkgelegenheid in Noord-Limburg,
wat resulteert in ruim 10.000 banen in
de recreatie- en toerismebranche. Horst
aan de Maas is verantwoordelijk voor
ruim 2.000 banen hiervan.
Vakantiegangers in NoordLimburg zijn volgens de Toeristische
Trendrapportage Limburg te

omschrijven als uitbundig of juist als
het tegenovergestelde ingetogen.
De uitbundige bezoeker geniet van
het leven en is graag, samen met
anderen, actief of sportief bezig. De
ingetogen bezoeker is geïnteresseerd
in (streek)cultuur, actieve recreatie en
natuur. Deze bezoeker zoekt tijdens de
vakantie graag verdieping. Voor beide
profielen biedt Horst aan de Maas
voldoende mogelijkheden. Denk hierbij
aan een tochtje door een van de vele
natuurgebieden of een bezoek aan
een (streek)museum als De Locht in
Melderslo en De Kantfabriek in Horst.

Horster kapster
naar finale in Las Vegas
Twee kapsters van kapsalon MooiHaar uit Horst werden in juni genomineerd voor de Goldwell ColorZoom
Chalenge, een wedstrijd voor kappers om hun kleurexpertise en creativiteit te demonstreren. Dinsdag 14 juni
werden de winnaars bekend gemaakt. Esther Janssen-Schreurs behaalde de eerste plaats in haar categorie.
Esther Janssen-Schreurs werd
genomineerd in de categorie Partner
Colorist. Deze categorie was voor alle
stylisten die nu of in de afgelopen
jaren werkzaam zijn of waren voor
Goldwell als trainer of freelancer. Zij
werd dit jaar voor de vijfde keer op rij
genomineerd.
Tijdens de finale op dinsdag 14 juli

werd bekend gemaakt dat zij de eerste
prijs heeft behaald in haar categorie.
Hiermee mag zij meedoen met de
internationale wedstrijd in Las Vegas
en het opnemen tegen de finalisten uit
andere landen. De internationale finale
in Las Vegas vindt plaats op zondag
4 oktober. De uiteindelijke winnaars
van deze wedstrijd mogen in 2017

de Color Zoom Collectie mee helpen
ontwikkelen.
Maartje Hagens werd genomineerd
in de categorie New Talent Colorist,
de categorie voor kappers met minder
dan vijf jaar beroepservaring. Maartje
deed dit jaar voor het eerst mee aan
deze wedstrijd en behaalde in deze
categorie de tweede plaats.

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

Topmodellen of
gewone mannen?
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Een bijna té knappe vrouw met ontzettend lange benen die over
product X zwoel staart naar haar superhippe man met een enorme bos
haar: veel mensen vinden al die knapheid behoorlijk irritant, maar tóch
blijven reclamemakers het inzetten. Waarom? Onderzoek wijst uit dat we
wel kunnen zéggen dat we liever ‘normale modellen’ zien, maar dat ons
onderbewuste daar nog niet helemaal uit is.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Veel onderweg?

Gebruik celzout nr. 9
natrium phos. voor de energie.

Deze week 10% korting!
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Al decennialang zetten
reclamebureaus knappe modellen
(liefst ook nog Bekende Nederlanders)
in om hun sperziebonen, computers of
vakanties aan de man te brengen. De
theorie achter deze productreclames?
Veel van onze koopkeuzes worden,
net als een groot deel van onze
dagelijkse beslissingen, door ons
onderbewuste gestuurd. Een klein
stukje in onze hersenen heeft een
voorkeur voor mooi. Knappe mensen
worden volgens die theorie door
je onbewuste dus als goed gezien.
De spullen die zij leuk vinden of
de kleren die zij dragen, worden
in diezelfde categorie beoordeeld:
goed. Aantrekkelijkheid is moeilijk
te negeren. Of je nu jong, oud, man,
vrouw, Aziaat of Amerikaan bent,
wanneer een reclame voldoet aan het
idee van ‘schoonheid’ in jouw cultuur,
zullen de producten in die reclame
ook een positieve uitstraling krijgen.

Bewust weten we wel dat we niet
écht net zo mooi, gelukkig en succesvol
worden als we dezelfde limonade
drinken als de mensen in de reclame.
Toch voelen we ons geïnspireerd en
aangetrokken tot dat beeld. Zolang
de producent dat droombeeld weet te
koppelen aan zijn product, slaan we daar
(onbewust) positieve gedachten bij op.
De volgende keer dat we het product
zien, bijvoorbeeld in de supermarkt,
zullen we onbewust positiever
tegenover het merk staan.
Soms kiezen reclamemakers voor
‘gewone’ modellen, waarin jij en ik
ons makkelijker kunnen herkennen.
Voorbeeld daarvan is de ‘Echte
Schoonheid Campagne’ van Dove.
Vrouwen waarderen een advertentie
met een volslank model meer dan
een advertentie met een slank model,
blijkt uit onderzoek naar die campagne.
Maar datzelfde onderzoek zegt ook dat
consumenten onbewust anders reageren

op reclames dan dat ze bewust
doen. Consumenten uiten namelijk
waardering voor volslanke (en nog
steeds ongelofelijk mooie) modellen
in reclames, bijvoorbeeld omdat we
de risico’s van eetstoornissen kennen
en de discussies over te dunne
modellen ook hebben gevolgd. Maar
dat onderzoek zegt ook dat we in veel
gevallen tóch de producten kopen die
worden aangeprezen door de slankere
modellen. Blijkbaar is de mening van
ons onderbewuste sterker dan wat we
zeggen. Dat weten de reclamemakers
en dus worden onze groenten, auto’s
en horloges waarschijnlijk nog wel
even aangeprezen door superknappe
mensen.

Handelstraat 17, Horst
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Wat
zeg je?
Voor de oudejaarsloterij van 2014 werden
ruim 6 miljoen loten verkocht. Sommige mensen
kopen standaard een kraslot bij het tankstation
of doen maandelijks mee aan de Staatsloterij.
In Horst aan de Maas zegt 50 procent van de
inwoners wel eens een lot te kopen. “Vooral
als het een loterij betreft van de plaatselijke
verenigingen. Dan steun je deze ook nog eens”,
zegt deze inwoner. Anderen doen dit juist
uit principe niet. “Ik vind het geldverspilling.
Mensen zeggen wel eens: ik won deze maand
15 euro in de Staatsloterij. Ik houd die in ieder
geval elke maand in de hand”, merkt deze
persoon op.
Het merendeel van de loten die worden
gekocht zijn van de Staatsloterij, gevolgd door
de Postcodeloterij. Ook krasloten zijn populair.
Verder doen de mensen in Horst aan de Maas
regelmatig mee met de Lotto en kopen ze loten
van de Nationale Zonnebloemloterij.
Gewonnen wordt er ook in Horst aan de
Maas. Bijna driekwart, 71 procent, zegt wel eens

Inwonerspanel

1.672 leden

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Je wordt er niet rijk van’
We kennen in Nederland diverse loterijen, denk aan de Staatsloterij en Postcodeloterij. De helft van
de inwoners van Horst aan de Maas koopt wel eens lot voor een loterij. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Nee
30%
Soms
20%

Ja
50%

Koop je wel eens
een lot?
‘Vooral van plaatselijke vereniging’
‘Ze beduvelen je’
‘Ik wil het geluk niet afdwingen’

een winnend lot te hebben gehad. Dan ging het
wel voornamelijk om kleine prijzen, tussen 5 en
50 euro. Sommigen kregen een prijs in natura,
zoals bloemen, ijs of boeken.
Een casino bezoeken is niet zo populair
onder de inwoners van Horst aan de Maas.
De meerderheid, 84 procent, heeft nog
nooit een stap in een casino gezet. “Ik vind
dit weggegooid geld, je wint toch nooit”,
zegt iemand. Iets minder dan helft van de
casinobezoekers heeft daadwerkelijk wel
eens een bedrag gewonnen. Daarbij ging het
voornamelijk om bedragen tussen 10 en 50
euro. Al was deze winst ook zo weer verdwenen,
wordt er toegegeven.
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

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

Te koop Vleespakketten van onze
scharrelvarkens.
Pakket van 10 kg € 50,- vacuüm
verpakt en in gevroren. Fam Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
Tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.
Nieuwe aardappelen.
Vers van Hegelsomse bodem.
Aardappelen zijn makkelijk en snel
verkrijgbaar door zelfbediening.
Tevens ook zoete aardappelen.
Maatschap Kellenaers-Kusters, Bosstraat
63 Hegelsom.

opinie 09

Indonesisch Restaurant
Bintang

hulp voor
bediening
en keuken m/v

Gevraagd

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Vanaf 18 jaar, uren in overleg
Raadhuisplein 2 Sevenum
06 22 05 91 59

Broekhuizen

Mooi ruim halfvrijstaand
woonhuis met 2 garages en
ruime carport/overdekt terras,
binnenplaats verhard, leefbaar
woonhuis met 3 slaapkamers.
Perceel 270 m2
Vraagprijs € 195.000 k.k.

info@stichtingbbl.nl
of 077-3559090

Bespreking Poll week 29

Een nieuw zwembad is de beste oplossing
Dat de toekomst van het zwembad in Horst aan de Maas een ‘hot issue’ is,
bleek wel uit de reacties op de stelling van twee weken geleden, Een nieuw
zwembad is de beste oplossing. Van de stemmers was 81 procent het eens met
de stelling, tegenover 19 procent die het oneens was. Han Geurts, voorzitter van
zwemvereniging HZPC, verwoordt de mening van de Horster wedstrijdzwemmers,
die in de reacties pleitten voor een nieuw bad. “Nieuw lijkt duur, maar de
jaarlijkse lasten voor een dergelijk nieuw zwembad zijn lager dan de jaarlijkse
lasten van De Berkel. Dus voor minder kosten heb je een zwembad dat voldoet
aan de huidige normen met vele ruimere openingstijden. Door een eenvoudig bad
te bouwen met een beweegbare bodem en scheidingswanden kun je een nieuwe

zwembad veel flexibeler inzetten.” Ronald Craenmehr uit Horst is voor het behoud
van zwembad De Berkel. “Met De Berkel hebben we een echt familiezwembad.
Een gedreven team geeft erg goed zwemles en heeft jarenlange ervaring. In 2013
is nog voor 450.000 euro geïnvesteerd, waardoor de jaarlijkse kosten zijn al flink
zijn teruggeschroefd. Met aardwarmte en zonne-energie kunnen de energiekosten
nog flink omlaag. Een nieuw te bouwen zwembad met één bad van 50x21 meter,
kun je opspitsen met kurklijnen of iets dergelijks, maar dat is natuurlijk geheel
anders dan wat we nu al hebben! De grote glijbaan en bijvoorbeeld het bubbelbad
verdwijnen als we een nieuw zwembad krijgen. Dus geen kapitaalvernietiging en
blijven genieten van onze Berkel!”

Het is jammer
dat Powerman hier niet meer plaatsvindt
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Gemeente Horst aan de Maas en de organisatie achter de duathlon
wedstrijden Powerman maakten vorige week bekend dat het jaarlijks terugke
rende evenement niet meer in Horst aan de Maas zal plaatsvinden. Volgens de
twee instellingen was er onvoldoende draagvlak onder de bevolking en ergerde
men zich daardoor aan de noodzakelijke overlast. Het is jammer dat Powerman
hier niet meer plaatsvindt. Een groot internationaal sportevenement als deze
duathlonwedstrijd zorgt voor aanloop naar de gemeente: mensen leren Horst aan
de Maas kennen en geven er hun geld uit. Wie weet komen ze zelfs terug. De

rand-activiteiten zetten daarnaast veel ouderen én jongeren aan tot bewegen,
en dat is altijd goed. Daarentegen kun je opgelucht ademhalen dat mensen niet
meer elk jaar in gevecht met de organisatie zijn over wegafzettingen, informatie
voorziening en het afval dat na de wedstrijden blijft liggen. Elk jaar weer dezelfde
strijd, dan moet je misschien inderdaad maar tot de conclusie komen dat het
evenement gewoon niet hier hoort plaats te vinden. Op een andere plek staan ze
er misschien wel om te springen, dus tegen wil en dank hier houden, is voor nie
mand leuk. Het is jammer dat Powerman hier niet meer plaatsvindt. Wat vindt u?

ook
Het is
ook nooit
goed
Afgelopen weekend was ik
op het evenemententerrein
van de Kasteelse Bossen om
verslag te doen van het
Oldtimerfestival. Iemand van
de organisatie vertelde mij
dat, vanwege de regen, enkele
deelnemers en toeschouwers
eerder naar huis gingen. Om
inspiratie op te doen voor mijn
artikel, had ik voorafgaand het
verslag van vorig jaar van mijn
collega gelezen. Hierin stond
dat het toen niet zo druk was,
vanwege de hitte…
Wij Nederlanders hebben ook
altijd iets te klagen. En daarbij
doel ik op het weer. In de herfst
waait het te hard, waardoor we
nergens met de fiets naartoe
kunnen. In de winter klagen we
dat we ons huis niet meer uit
kunnen en dat de NS niet rijdt
vanwege de sneeuw. In de lente
regent het te veel en willen we
mooi weer. En dan schijnt
eindelijk de zon, is het te warm!
Maar vervolgens boekt de helft
van Nederland wel een ticket
naar Turkije of wordt de auto
volgeladen om in Italië of
Frankrijk te kamperen (ja, daar is
de zon anders). Het weer is hier
echt een gespreksonderwerp.
Loop een supermarkt binnen en
je hoort wel ergens mensen
tegen elkaar zeggen: “Wat een
weertje hè?”, of “Hè bah, wat
een weer.” Ik ken iemand die
een paar jaar op Aruba heeft
gewoond en daar ‘schijnt’ het
weer niet als gespreksonderwerp
te bestaan. Gewoonweg omdat
het weer daar altijd hetzelfde is.
Ook bij het nieuws op tv wordt
geen weerbericht uitgezonden.
Terwijl wij hier massaal buien
radar raadplegen. Eind van de
week en in het weekend wordt
het bijvoorbeeld zo’n 24 graden
met een zonnetje in Horst. Maar
dat kan, tegen de tijd dat deze
editie van de HALLO gedrukt
wordt, ook alweer veranderd
zijn. Mooi, nog een reden om te
klagen.
Judith

kom!
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Nieuwe zwemvoorziening
In november 2015 neemt de Gemeenteraad een besluit over een nieuwe zwemvoorziening voor
Horst aan de Maas. Om tot een goede besluitvorming te komen, is onder meer een onderzoek
naar draagvlak onder inwoners en gebruikers nodig. Bij het onderzoek kunnen de ondervraagden hun mening geven over de drie voorgestelde opties: een regionaal zwembad, aanpassing
van zwembad De Berkel of een geheel nieuwe eigen zwemvoorziening voor Horst aan de Maas.
Nadat de heren Craenmehr, namens actiecomité ’t zwembad mót Bliêve”, en de heer Geurts,
voorzitter van HZPC vanaf het burgerpodium
hun betoog over een nieuwe zwemvoorziening
voor de vergadering hebben gehouden, neemt
de raad agendapunt 9 in behandeling. Hierin
wordt instemming gevraagd voor het draagvlakonderzoek onder de inwoners van Horst aan
de Maas en gebruikers van de voorgenomen
nieuwe zwemvoorziening.
Alle partijen zijn het erover eens dat Horst aan
de Maas toe is aan een (ver)nieuw(d) zwembad.
De weg ernaar toe leidt echter tot uiteenlopende
vragen. Zo wil Bram Hendrix van Essentie weten wanneer de verschillende onderzoeksresultaten bekend zijn, zodat in november op basis
van feiten een beslissing kan worden genomen.
Namens D66 duikt Jos Gubbels in het debat
door zich af te vragen hoeveel geld er inmiddels
al gespendeerd is aan deze kwestie. Bovendien
verbaast hij zich over het standpunt van het
CDA, dat eerder een regionaal zwembad van
de hand wees, maar deze optie toch in het onderzoek wil laten meelopen. D66 blijkt fel gekant
tegen het regionale zwembad, evenals de SP.
Roy Bouten van de PvdA reageert op

Jos Gubbels met de vraag of D66 hiervoor een
amendement wil indienen, waardoor er geen
draagvlakonderzoek komt naar de regionale
variant. Jos Gubbels zegt hier geen heil in te
zien daar deze toch niet wordt aangenomen.
Hay Emonts maakt duidelijk dat het CDA eerst
de uitslag van de verschillende onderzoeken wil
afwachten en bevestigt dat zijn partij daarin de
optie van een regionaal zwembad, ondanks eerdere bezwaren, wil meenemen. Aniet Fonteyne
van SP laat weten dat haar partij de mogelijke
afbraak van het huidige zwembad De Berkel als
kapitaalvernietiging ziet. Het liefst ziet haar fractie een toereikende aanpassing van de huidige
voorziening, waarbij de regie in handen van de
gemeente blijft.
Wethouder Ger van Rensch zegt blij te zijn
met het onderzoek, waarin de mening van de
inwoners gepeild kan worden. De reacties wil
hij graag meenemen in de opstelling van het
raadsstuk.
Volgens hem zijn de kosten voor de eerdere
onderzoeken niet uit de pan gerezen.
De raad stemt uiteindelijk in meerderheid met
het voorstel in, alleen D66 is tegen.

CDA en SP samen in
het zadel?

Op vrijdag 3 juli hadden de leden van de Gemeenteraad en de commissie Samenleving een thema
middag over het accommodatiebeleid. Ze bezochten o.m. de verbouwing van de voormalige
Norbertuskerk tot school- en wijkgebouw. Hier geeft de directeur van Dynamiek, Jan Jenneskens een
toelichting op de verbouwing

12 september: Dag van de Democratie

De gemeenteraad houdt
Open Huis!
Zaterdag 12 september is de landelijke Dag van de Democratie. De gemeenteraad van
Horst aan de Maas zet dan tussen 11.00 tot 15.00 uur de deuren van het gemeentehuis open.
Iedereen is welkom om kennis te maken met de raadsleden en hun werk.
Voor iedere inwoner van Horst aan de Maas
is de Dag van de Democratie een gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met lokale
politici. Op allerlei manieren kunt u uw mening
laten horen en vragen stellen aan leden van
de Gemeenteraad. Bovendien krijgt u een kijkje in de politieke keuken van de gemeente. De
thema’s die tijdens de Dag van de Democratie
extra aandacht krijgen zijn: Democratie, Zorg,
Veiligheid, Duurzaamheid en Cultuur.
Daarnaast kunt u ﬁlmpjes bekijken over de
raad en actuele lokale thema’s. En u kunt

input leveren via de ‘motieboom’. Daarin hangt
u uw eigen voorstel over een onderwerp dat
volgens u in de raad besproken moet worden.
De gemeenteraad wil deze ontmoeting met
de inwoners van Horst aan de Maas ieder jaar
gaan organiseren. Maar u kunt natuurlijk elke
dag met de raadleden in contact komen. Dat
kan via vele wegen, zoals een bericht naar
grifﬁer@horstaandemaas.nl.
We zien u graag op 12 september, op de
Dag van de Democratie!

Politiek gezien rijden zij elkaar regelmatig in de wielen, de fracties van CDA en SP in de
Gemeenteraad van Horst aan de Maas. Tijdens de raadsvergadering van 14 juli bleek echter het
ﬁetspad tussen Tienray en Horst een uniek ontmoetingspunt voor beide partijen. De behandeling van de Kadernota bood de fracties in de Gemeenteraad de kans om gezamenlijk een motie
in te dienen, waarin zij het College oproepen om € 50.000 in de begroting van 2016 op te nemen
voor de aanleg van verlichting op het ﬁetspad.
Aanleiding voor de tandem-motie vormde het
besluit van 10 juli 2015 van de Provinciale
Staten Limburg om meer geld vrij te maken
voor het vergroten van de sociale veiligheid
van voetgangers en ﬁetsers.
Met de motie roepen de partijen het College
op zich maximaal in te zetten om de provincie
Limburg te overtuigen dat zij de aanleg van
verlichting op het ﬁetspad meeﬁnancieren.
PvdA nam, gesteund door D66 en Essentie
deze gelegenheid te baat om aan te geven
dat er veel meer onveilige situaties in Horst
aan de Maas denkbaar zijn en stelde voor
deze eerst te inventariseren, voordat er lukraak geïnvesteerd wordt.
Deze gezamenlijke motie van CDA en SP
werd wel aangenomen, omdat de beide

partijen samen een meerderheid in de raad
hebben.
Aan het einde van de vergadering verrasten
beide partijen opnieuw de Gemeenteraad
door wederom een gezamenlijke motie in te
dienen, deze keer inzake de voorgenomen
bouw van starterswoningen in Horst aan de
Maas. De jonge fractieleden Bart Cox van
de SP en Danny van Hees van het CDA
namen hierin het voortouw. Zij pleitten voor de
realisatie van betaalbare appartementen voor
jongeren in Berkele Heem. De overige partijen vroegen zich daarbij wel af, waarop het
vermeende tekort aan woonruimte voor jongeren is gebaseerd. Desalniettemin stemde dit
keer wel de gehele raad in met de motie.

‘Ik sta vaak achter de microfoon, maar dit is toch een hele andere ervaring” aldus Tren van
Enckevort in de commissie Samenleving van 7 juli waar hij samen met Pieter-Nic van den Beuken
het concept van Herberg de Troost in het kader van de ontwikkeling van ’t Gasthoês toelichtte .

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
23 juli 2015

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

12 september: Dag van de Democratie

De gemeenteraad
houdt Open Huis!

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas

Zaterdag 12 september is de landelijke Dag van de Democratie.
De gemeenteraad van Horst aan de Maas zet dan tussen 11.00 tot 15.00 uur de deuren van het
gemeentehuis open. Iedereen is welkom om kennis te maken met de raadsleden en hun werk.
Voor iedere inwoner van Horst aan de Maas is
de Dag van de Democratie een gelegenheid bij
uitstek om kennis te maken met lokale politici. Op
allerlei manieren kunt u uw mening laten horen en
vragen stellen aan leden van de Gemeenteraad.
Bovendien krijgt u een kijkje in de politieke keuken
van de gemeente. De thema’s die tijdens de Dag
van de Democratie extra aandacht krijgen zijn:
• Democratie
• Zorg
• Veiligheid
• Duurzaamheid en
• Cultuur.

Kermis Melderslo 25 t/m 28 juli
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Daarnaast kunt u filmpjes bekijken over de raad en
actuele lokale thema’s. En u kunt input leveren via
de ‘motieboom’. Daarin hangt u uw eigen voorstel
over een onderwerp dat volgens u in de raad
besproken moet worden. De gemeenteraad wil
deze ontmoeting met de inwoners van Horst aan
de Maas ieder jaar gaan organiseren. Maar u kunt
natuurlijk elke dag met de raadleden in contact
komen. Dat kan via vele wegen, zoals een bericht
naar griffier@horstaandemaas.nl
We zien u graag op 12 september, op de Dag
van de Democratie!

Wegenonderhoud 2015
Vanaf 27 juli tot eind september wordt
onderhoud gepleegd aan een groot aantal
wegen in de dorpen en het buitengebied
van America, Lottum, Horst, Griendtsveen,
Hegelsom, Grubbenvorst, Broekhuizenvorst,
Melderslo, Swolgen, Meerlo, Tienray,
Kronenberg, Sevenum.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk
uit plaatselijke reparatie/overlagen van
asfaltwegen. De onderhoudswerkzaamheden
zullen bestaan uit het wegfrezen van de slechte
bestaande asfaltverharding en het aanbrengen
van o.a. nieuwe deklaag. Omleidingen worden
ter plaatse aangegeven.
Bereikbaarheid
Door onvoorziene omstandigheden zoals
het weer, kan de start en duur van uitvoering
wijzigen. De woningen/bedrijven blijven zoveel

mogelijk bereikbaar. De aanwonenden worden
door de aannemer nog nader geïnformeerd.
(i.v.m. tijdelijk verplaatsen van auto’s)
Er wordt alles aan gedaan om het ongemak
tot een minimum te beperken, maar het is
onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van dit
onderhoud enige overlast ontstaat. Wij vragen
hiervoor uw begrip.
Informatie
Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de R. Kersten van
team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer
(077) 477 94 96.
Voor vragen over de uitvoering van de
werkzaamheden kunt u contact opnemen
met de opzichter van de gemeente, de heer
Th. van Gend, bereikbaar op telefoonnummer
06-52 30 43 43.

Afgelopen week was het echtpaar Van den Ham – Sakko 60 jaar getrouwd. Burgemeester Kees van
Rooij feliciteerde hen persoonlijk namens de gemeente.

Bekendmakingen

Ik ga op reis en de inbreker
neemt mee… Eindelijk alles in de auto gepropt,

buren uitgezwaaid en broer gevraagd of
hij twee keer per week de planten water
geeft. Nog snel een foto op facebook:
“Klaar om te vertrekken. Volgepakt naar
het Como-meer”.
Er zijn in Nederland miljoenen
gebruikers actief op social media. Daar
zitten ook inbrekers tussen die alle tijd
nemen om te speuren naar voor hen
kostbare informatie. Als je laat weten
dat je niet thuis bent, maak je het ze
wel erg gemakkelijk. Google eens

op “hoe inbrekers sociale media
gebruiken” en lees de tips.

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
Putweg 26
Reindonker Kleiweg
Griendtsveen
Bekendmaking verwijdering buitenschoolse
opvang uit het LRKP

Horst
Herstraat 53
Lindweg 4
Jan van Eechoudstraat 27
Herstraat 53
Veld-Oostenrijk 13

Grubbenvorst
Aartserfweg 6
Koekoeklaan 7

Horst aan de Maas
Mandaatbesluit toezicht en
handhaving en Aanwijzingsbesluit
toezichthouders APV en Afvalstoffenverordening Horst aan de Maas

Hegelsom
Spoorweg 42

Lottum
Markt 2

Meerlo
Keuter 20
Melderslo
Weijweg 4
Zwingellaan 20
Denenweg 30a
Meterik
Campagneweg 8
Crommentuijnstraat 15
Sevenum
Maasbreeseweg ongenummerd
Helenaveenseweg 13 a
Scheperstraat 28
Kerkuilenweg ongenummerd

12
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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.

PTC+ terrein Hegelsom als vervanger voor Villa Flora?
Het PTC+ terrein bij Hegelsom staat op het punt om gesloten te worden.
Jammer, maar zo loopt de geschiedenis nu eenmaal. Eerst een bloeiend
opleidingscentrum, maar dan verandert langzaamaan de wereld, met alle
effecten van dien.
Maar dat schept ook nieuwe
kansen. In de Greenport-plannen, die
overigens nog behoorlijk vaag zijn,
behalve dat “we goed zijn en wat
willen”, heeft Villa Flora een centrale
rol als mogelijk onderzoekscentrum.
Niet omdat dat de ideale plaats is,

maar omdat “het er is en je moet er
wat mee.” Nadeel is dan dat je vast
zit aan de nadelen van het gebouw en
de decentrale ligging. Overigens is die
decentrale ligging niet een heel groot
probleem gezien de gedachten dat het
MKB elkaar en de opleidingsinstituten

de ruimte zou moeten geven om van
hun en elkaars onderzoeksmogelijk
heden gebruik te maken. Wel is de
bereikbaarheid van belang. En daar
heeft het PTC+ een heel grote plus. Een
kwartier lopen van een intercitystation,
5 minuten op de fiets, de bus voor de
deur en een prima weg voor het gemo
toriseerde vervoer.
Tel daarbij op dat er veel ervaring
zit in het ontvangen van grote groepen
mensen, dat er slaap- en eetgelegen

heden zijn voor conferenties en voor
onderzoekers die kortstondig vanaf
diverse plaatsen onderzoek willen
doen, dat het mooi centraal in de regio
ligt, en dat verder veel studenten en
onderzoekers toch al mobiel zijn en
ziedaar, een gouden mogelijkheid is
geboren voor een onderzoekscentrum.
Onze wethouder zou deze kans moeten
grijpen. De regio is groter dan de bui
tenranden van Venlo en de afstand van
Venlo naar Horst schijnt net zo groot

te zijn als in omgekeerde richting.
Bovendien kan dan een goedkoop en
op onderzoek gericht gebouw worden
neergezet dat niet alle nadelen van
Villa Flora mee hoeft te dragen.
Pak die kans en kijk eens wat de
mogelijkheden zijn. Als D66 zijn we
voor regionale samenwerking, waar
ook regionaal en niet alleen centraal
wordt gedacht.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Actie op werkloosheid en tekort huurwoningen
De kadernota is op dinsdag 14 juli in de gemeenteraad behandeld.
Tijdens deze behandeling kijken we vooruit naar de begroting en hoe Horst
aan de Maas ervoor staat.
En we staan er als gemeente
goed voor. In vele lijstjes scoren we
bij de beste Limburgse gemeenten,
onze klanttevredenheid scoort erg
goed en het coalitieakkoord wordt
actief uitgevoerd. Hervorming wordt
opgepakt als kans en dagelijks
zien we dat we met minder geld,

meer kunnen bereiken. En daar waar
het nog beter kan, zijn we als PvdA
positief kritisch.
Zo hebben we het initiatief
genomen om leegstaand gemeentelijk
vastgoed te transformeren tot
huurwoningen. We willen nog dit jaar
een aantal pilots in gang zetten met

partners als de woningcorporaties.
Samen met dorpsraden willen we
kijken waar de behoefte aanwezig
is. De behoefte van vandaag en de
behoefte over 10 jaar. We zijn blij dat
onze motie unanieme steun heeft
gekregen en kijken uit naar de eerste
pilots.
Ook hebben we extra aandacht
gevraagd voor werkloze 45-plussers.
Als Partij van de Arbeid willen we
juist op deze groep extra aandacht

richten. We kregen ook hier unanieme
steun om nog dit jaar met een extra
pakket aan maatregelen te komen om
45-plussers aan het werk te krijgen.
Het gaat goed met Horst aan de
Maas. Samen zorgen we ervoor dat het
nog beter zal gaan. We bouwen nu aan
ons succes in de toekomst. Bouw met
ons mee.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Betaalbare huurwoningen voor met name jongeren
Vorige week dinsdag was de laatste raadsvergadering vóór het reces.
Samen met mede-raadslid Bart Cox (SP) heb ik een motie ingebracht.
Deze motie hield in dat wij het
college oproepen actief in gesprek
te gaan met Wonen Limburg om
aandacht te vragen voor de urgentie
van betaalbare huurappartementen
voor met name jongeren op de
locatie Berkele Heem in Horst.
Wonen Limburg heeft namelijk
aangegeven dat zij vanaf 2017

 eertig appartementen wil realiseren
v
in het dan voormalige verzorgings
huis.
Wij zien hier kansen liggen voor
zowel jong en oud. Vanuit de signalen
van jongeren die ik meekrijg, blijkt
dat er een tekort is aan starters- en
jongerenwoningen. Jongeren staan
vaak meerdere jaren op een wacht

lijst om in aanmerking te komen voor
een ‘betaalbare’ huurvoorziening.
Daarnaast is het ook lastig voor jon
geren die elders hebben gestudeerd
en vervolgens weer naar Horst aan
de Maas willen terugkeren, om aan
een woning te komen.
Het ideaalbeeld zou zijn: een
woonvoorziening waar jong en oud
elkaar ondersteunt en zorg draagt
voor elkaar. Een voorbeeld hiervan is
Hof te Berkel waar zowel jonge als

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

oudere mensen wonen.
Graag zet ik me in voor het
realiseren van betaalbare huurwo
ningen voor jongeren en starters.
Spreek mij hier gerust op aan of stuur
een berichtje via Facebook, zodat we
samen aan de slag kunnen voor met
name goedkope huurwoningen.
Gewoon samen doen.
Danny van Hees,
CDA Horst aan de Maas
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Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746
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Blitterswijck

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

Heerlijke souvlaki steaks
4 stuks 5,95
Malse kipspiezen
4 stuks 5,95

geldig t/m
zaterdag 25
juli 2015

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Geldig van 20 t/m 25 juli 2015

Crist Coppens
Banden - Accu’s - Carwash

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

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

23
07

verenigingen 13
Te koop vers fruit, o.a. frambozen,
blauwe bessen, aardbeien, rabarber
enz. naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

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

Xtra4people is gewoon open deze
zomer! Voor helderheid, eigen kracht,
energie en voor groot en klein.
Ook voor hoog gevoeligheid.
Info: www.xtra4people.nl of
06 51 78 70 32 Maryse Rijnbende
Kweekpotten tuinbouwmaterialen
Te koop voor kwekerij tuinderij partijen:
bloempotten, kweekpotten, teeltpotten,
kuipen, plantcontainers, trays, stektrays.
Gebruikt, nagekeken en gesorteerd.
Bezoek na tel. afspraak 06 20 53 03 90
Veenweg America
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Cambrinus feestlocatie
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09 / 06 13 62 39 59
of cambrinushorst@home.nl
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

De 3 J’s winnen Plein Aope 2015
In Grubbenvorst werd op zaterdag 18 juli vanaf 11.00 uur op een zonovergoten Pastoor Vullinghsplein het
jeu de boules toernooi Plein Aope 2015 gestart. De finale werd gewonnen door de 3 J’s: Jacques Lommen, Job
Baars en Jos Mulders. Het toernooi startte ’s ochtends met meer dan 100 spelers en tientallen toeschouwers.
Ieder team had een herkenbare en eigen outfit aangetrokken. Ni Oét Grubbevors nam in het begin een grote
voorsprong, maar liet de laatste twee punten liggen. Daardoor konden de 3 J’s dichterbij komen en uiteindelijk het toernooi winnen. Zij gingen met de beker naar huis.

British Superstock 600

Technisch probleem verhindert
puntenkans Van Leuven
Door: Stichting van Leuven Racing
De zesde ronde van het British Superbike stond zaterdag 18 en zondag 19 juli op de kalender voor Kevin van
Leuven uit Swolgen. De wedstrijden vonden plaats op het circuit van Brands Hatch in Kent.

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
DVD’s goedkoop mee op vakantie
Koop nu goedkoop ex-verhuur films:
5 voor € 15 of 10 voor € 25. OP=OP
Nu ook voordelige huurpakketten
voor 16, 23 of 30 dagen. Vele nieuwe
topfilms te huur! Ster videotheek Horst.
www.videotheekhorst.nl
Zorgboerderij d’n Bongerd in
Sevenum is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Heeft U interesse?
Bel Irma dan op 077 850 18 31
Te koop koffieboeketjes en
zonnebloemen € 2,- per bos.
Veldboeketten op bestelling.
Fam Klomp Nieuwepeeldijk 35 America.
Tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.
Gezocht Huurwoning (evt tijdelijk)
Wij (vrouw met twee kinderen) zijn
dringend op zoek naar een huurwoning
(evt tijdelijk) in Horst en omgeving. Wij
zijn betrouwbaar, eerlijk en netjes. Tel.
nr. 06 33 86 53 73.

Wie heeft mijn gouden ringetje met
driehoekjes gevonden?
Tel. nr. 06 20 43 58 63.
Happy feet treatment
In juli en augustus heerlijk
ontspannen en genieten van een luxe
voetbehandeling voor een zomers
prijsje. www.het-stiltehuis.nl
Kamer te huur
Per direct: kamer te huur nabij centrum
Horst. Tel. 06 40 43 39 94.
Te koop: potgrond, bemeste
tuinaarde en siertuinbemesting.
Div. soorten zand. Puin storten.
G. Hoeymakers Grondwerken
06 53 47 28 07.
Pasfoto’s en foto-service Foto Geurts
(Ster Videotheek), Venloseweg 2,
Horst. Voor officiële pasfoto’s & visa.
Direct klaar foto-service, ook vanaf
smartphone! Fotoboeken, foto-fun
cadeaus, enz. 077 398 78 55
www.videotheek.horst.nl
Te koop bbq pakket van onze
scharrelvarkens.
Pakket voor 4 personen € 18,- Het vlees
is vacuum verpakt en ingevroren.
Fam Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
Tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.
Massage
Kleuren praktijk. Praktijk Keuten
Broekhuizen. 06 24 24 45 80.
Kamer inrichten
Student op Kamers, Volop meubelen
en spullen voor het inrichten van uw
kamer of woning. Heel veel voor
weinig. Bezorgen voor klein prijsje.
Twedde Kans kringloop Meterik
Speulhofsbaan 7a 06 21 23 88 89

Autobedrijf

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

donderdag 30 juli

Gratis voetchecks
Op 30 juli kunt u bij PAST schoenen in
Horst terecht voor gratis voetchecks!
Tijdens een voetcheck kijkt een ervaren podotherapeut van
Penders Voetzorg naar de algehele conditie en stand van
uw voeten. Na deze voetcheck krijgt u geheel vrijblijvend
een persoonlijk advies.
Een afspraak maken is niet nodig. U bent van harte welkom
tussen 13.30 en 18.00 uur.

Kevin van Leuven kwam hier uit
in de Superstock klasse samen met
het G&S team. Net zoals de meeste
Engelse circuits is dit een baan met
veel hoogteverschillen en de nodige
blinde bochten.
De vrije training werd getekend
door problemen die doorspeelden
tot in de kwalificaties. In de tweede
kwalificaties wist Kevin een achttiende
tijd te zetten. Kevin was er op gebrand
om nog wat punten binnen te slepen

tijdens de race, en met een goede start
was dit zeker mogelijk.

Kapotte koppeling
Tijdens de opwarmronde echter
merkte Kevin dat er iets mis was met
de koppeling. Er werd nog een poging
gedaan om het euvel te verhelpen
op de grid maar dat lukt niet. Kevin
startte met het probleem en wist de
wedstrijd uit te rijden maar meer zat er
niet in. Kevin: “Bocht in had ik vooral

problemen door de kapotte koppeling.
Door een gebrek aan motorrem moest
ik teveel druk op de voorkant van
de motor zetten om snelle tijden te
kunnen draaien. Ik besloot toch door te
rijden want je weet nooit of je nog een
puntje kan scoren door uitvallers.”
Dit was niet het geval en Kevin zakt
hierdoor een plaats in de tussenstand
en staat nu dertiende. De volgende
ronde is op zondag 2 augustus, op het
snelle circuit Thruxton.

PAST schoenen Horst
Hoofdstraat 14

www.pendersvoetzorg.nl

www.pastschoenen.nl
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Zomer in Horst aan de Maas
De zomervakantie in Horst aan de Maas is begonnen. Nu is het tijd om met vrienden een terrasje te pikken, samen te gaan zwemmen of lekker te wandelen.
Sommigen hebben hun koffers al gepakt en staan op het punt om met vakantie te gaan, naar Italië of Frankrijk. Anderen blijven thuis en genieten in eigen gemeente van
de zomerperiode. Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas gaat deze zomer ook op pad en laat zien wat haar inwoners zoal bezighoudt. Maar ook onderzoeken we wat toeristen
zo aantrekt aan onze regio. Daarnaast hebben we elke week een gastcolumnist en vroegen we inwoners van Horst aan de Maas naar hun favoriete plekje.

Het favoriete plekje van
Marcella Dings
De eigen achtertuin, het bankje bij de dorpspomp of misschien wel de jongerenkeet. Iedereen heeft wel een
plekje in zijn woonplaats waar hij graag vertoeft. In deze aflevering het favoriete plekje van Marcella Dings uit
Grubbenvorst, voormalig wethouder en voorzitter van Museum De Kantfabriek.

Vakantiecolumn

Hallo, het is
weer zomer!
Iedereen heeft wel een plek waar
je op je gemak bent. Voor Marcella
Dings is die plek haar achtertuin.
“Het is hier zo lekker rustig. Van alle
plaatsen waar ik kom, breng ik hier het
meeste tijd door”, zegt Marcella over
haar vrij riante tuin bij haar huis aan
de Bisweide in Grubbenvorst. Haar tuin
bestaat onder andere uit een aardig
stukje gras, een zwembad, een aantal
tuinhuisjes en een flinke hoeveelheid
planten en bomen. “Ik tuinier graag. Ik
ben hier vaak aan het wroeten”, vertelt
Marcella.
Het zwembad is een goede uitlaat
klep voor de kleinkinderen. Die maken

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

Iets te vieren?
• Voor alle feesten
en partijen
• Aantrekkelijke
arrangementen
• Plaats tot wel 300
personen
• Alles uit eigen keuken
Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

er meer gebruik van dan zijzelf en haar
man Jan. “Wij duiken er eigenlijk alleen
in als het echt heel warm is ’s zomers.”
Marcella en haar man wonen
ongeveer tien jaar in Grubbenvorst.
Het in Venlo geboren stel woonde
eerst ergens anders in het dorp. Bij hun
keuze voor de huidige woning was de
rust die de tuin met zich meebrengt
een van de redenen om er te gaan
wonen. Marcella houdt van potten in
haar tuin. “De collectie is in die tien
jaar uitgebreid en telt nu wel zo’n
zeventig exemplaren.” Ook hangen
er her en der hobbywerken van haar
eigen hand. “Dit heb ik bijvoorbeeld
zelf tijdens een bloemschikcursus
gemaakt”, zegt Marcella terwijl ze naar
een versierde krans wijst.
Op een van de tuinhuisjes hangt
een nummerplaat van een auto. Hij
is kleiner en heeft andere letters dan
de Europese kentekenplaten. “Die

komt uit Curaçao. Die hebben we daar
gekregen toen we op bezoek waren
bij onze zoon. Die woont in Suriname.
Het is een herinnering aan dat bezoek”,
vertelt Marcella.
De zomer is voor Marcella de tijd
bij uitstek om in haar tuin te zijn. Onder
haar afdak heeft ze een terras. “We
eten dan bijna elke dag buiten”, zegt
ze. De barbecue laat ze liever links
liggen. “Ik kook veel liever zelf in de
keuken. Daarnaast is een stukje vlees
wel lekker, maar ik houd niet van te
veel vlees.”
Ze heeft weinig wensen meer voor
haar tuin. Het projectje aan de achter
zijde van de tuin is nu ook nagenoeg
klaar. “Daar hadden we last van enorm
veel klimop. Die is nu verwijderd.”
Alleen het tuinhekje moet nog een
keer geschuurd en geverfd worden.
“Maar dat vind ik meer een klusje voor
mijn man”, zegt Marcella.

Iedere dag verse
blauwe bessen producten
van eigen veld
super vers, super gezond
Dagelijks vanuit de automaat
Meerlosebaan 1c, Grubbenvorst

De redactie van HALLO Horst aan de Maas heeft een aantal
i nwoners gevraagd tijdens de zomermaanden een gastcolumn te
schrijven. Het thema: vakantie. Deze week de column van Mart van
den Munckhof uit Horst.
Zal ik eens gaan zwemmen?
Lang niet meer gedaan. Mijn zus
gaat iedere week. Twee keer.
Al acht jaar. Ze zwemt steeds
veertig banen. In de lengte.
En daarna doet ze nog tien banen
aquajogging. Dat is hardlopen in
het water met zo’n belt om.
Zo’n drijfgordel. Ze heeft een
vijfentwintigrittenkaart. Die kost
op de honderd euro. Dat lijkt veel.
Maar het valt toch wel mee.
Vroeger zwom ik best veel.
Ik ben jaren bij de zwemclub
geweest. Moest ik met mijn broer
op zondagmiddag met de bus van
HZPC naar het binnenbad in Venlo,
trainen. Het stonk daar vreselijk
naar chloor. En je hele zondagmiddag was naar de knoppen. Later
moest ik trainen in het buitenbad
bij Hezen Bert. Daar werd ik flink
afgeknepen. Het water was

ijskoud. Ik ook. Toch moest ik erin.
En maar banen trekken. Toen
moest ik een wedstrijd zwemmen
in Zuid-Limburg. Vijftig meter
schoolslag. Ik deed de wissel
verkeerd en hoorde de wedstrijdzwembadpolitie al roepen dat het
fout was. Ik wist dus al tijdens het
zwemmen dat ik gediskwalificeerd was. Dat maakte mij niks
uit. Ik lag toch hopeloos achteraan. Toen ik terugkwam bij mijn
handdoekje op het gras waar mijn
teamgenoten zaten, zei niemand
iets. Jaren later heb ik gehoord
dat ze mij niet wilden zeggen dat
ik gediskwalificeerd was. Dat zou
een te grote klap voor mij zijn
geweest. Dachten ze. Kort na deze
wedstrijd ben ik van de zwemclub
afgegaan. Okee, ik ga nog eens
zwemmen. Lang niet gedaan. Heb
ik nog wel een zwembroek?

Bowlingactie!
1,5 uur bowlen
voor de prijs van 1!
(Geldig op ma t/m do tijdens zomervakantie zuid)

www.nienshoreca.nl - Baarlosestraat 4 - MAASBREE - 077-465 2219
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Varen met HALLO

’Genieten van de omgeving’

themavakantie 15
vanaf augustus
ieder weekend geopend

Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op het veerpont.
Waar gaat de reis naar toe?

Uitnodiging openingsreceptie
Na een lange tijd van voorbereiding is het dan zover!
Ons natuur- en informatiecentrum met horecagelegenheid
Aan de Drift wordt geopend. Wij nodigen u van harte uit om dit
samen met ons te vieren op de openingsreceptie.
Wanneer zondag 26 juli 2015
Tijdstip van 14.00 uur tot 17.00 uur
Locatie Aan de Drift Lorbaan 9a 5966 PG America
info@aandedrift.nl T 06 13 78 46 30
Jo Gommans (83) en Gusta
Gommans – Van Lin (81) uit Lottum
steken met het veerpont de Maas over
om te kunnen genieten tijdens een
wandeling in de natuur. Het zijn echte
wandelliefhebbers, die al bijna 55 jaar
in het rozendorp wonen. “We gaan
bijna iedere zondag wandelen. Dat

is onze vrije dag. We hebben een
gehandicapte dochter. Die bezoeken
we bijna iedere dag, behalve op
zondag. Dan gaan we met z’n tweetjes
wandelen. We lopen naar Arcen of
naar de Duitse grens voor een lekker
kopje koffie of vlaai of gewoon voor
de gezelligheid. We vinden het allebei

lekker om een stuk te wandelen. We
hebben allebei al meegedaan met
de Kennedymars en 80 kilometer
gelopen. We genieten gewoon van
de omgeving, want die is hier mooi.
We houden ervan om er samen op uit
te trekken en daar nemen we de tijd
voor.”

Tot dan! Petra Gielen en Paul Jacobs

cabin size trolley
(55x40x20 cm) 39,95

29,95

laptop rugtas

Naar Horst aan de Maas

39,95

29,95

’Het is hier zo mooi’
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Horst aan de Maas elke week bezoekers aan Horst aan de Maas.
Waarom bezoeken zij onze gemeente?

kofferlabels

2,95

kofferriem

3,95

sleutel slot

4,95

your professional sportshop

‘’Pluk je eigen
blauwe bessen
voor €2,50 per kilo’’
Vol in de zon in speeltuin Roeffen
Mart in Grubbenvorst zit een Duitse
familie uit Straelen. Damian (5),
Julian (14), Cedric (22), Axel (65),
Heike (52), Alicia (7) Alina (23) en
hun hond Colby (4). Ze zijn vandaag
op zoek naar vermaak net over
de grens en zijn neergestreken op
een picknickbankje. De kinderen

rennen wat rond in de speeltuin en
de ouderen houden een oogje in
het zeil. Ze zijn nog nooit in Horst
aan de Maas geweest, maar staan
te popelen om nog meer van de
gemeente te ontdekken.
“Het is hier zo mooi. Het kost
geen geld en de Nederlanders zijn
heel sociaal. In Duitsland vind je

zo’n speeltuin als hier niet.”
De kinderen zijn vooral dol op de
motor en het klimtoestel. De familie
blijft nog een paar uur en rijdt dan
weer verder. Ze houden van de
Limburgse natuur en denken er over
na om nog eens naar De Schatberg in
Sevenum of Aardbeienland in Horst
te gaan.

Verse bessen voor €5,00 per kilo.
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Roest Festival

Festival
bezoekers spelen
mee in sitcom

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

Op het Roest Festival in Grubbenvorst kunnen bezoekers op zaterdag
25 juli van 15.00 tot 20.00 als acteurs meespelen in een sitcom.
Met Festisoap kunnen de festivalgangers even voelen hoe het is om in een
comedyserie te spelen. Aanmelden is mogelijk op de dag zelf.
Het is de eerste keer dat Festisoap
op het Roest Festival in Grubbenvorst
plaatsvindt. Festisoap is een initiatief
van videoproductiehuis ThinkFish, dat
festivalgangers kennis wil laten maken
met de wereld van film en televisie.
Met Festisoap krijgen festivalbezoekers
de kans om mee te spelen in een soap
tegenover echte acteurs. Daarmee
beleven de festivalgangers op een
interactieve manier film en toneel.

Uniek resultaat
Als bezoekers besluiten mee te
doen, krijgen ze een korte briefing
van de regisseur over de personages
die gespeeld moeten worden. Daarna
wordt een situatie voorgelegd en
begint het spel. Er zullen per uur drie
tot vier voorstellingen plaatsvinden

waarin twee tot vier festivalgangers
kunnen meespelen. Samen met profes
sionele acteurs wordt het geleid door
improvisatie dat bij iedere voorstelling
een uniek resultaat oplevert.

Festisoap-bioscoop
Op het festivalterrein naast de
backstage staat een complete opname
set met decor, camera’s, geluidsman
en zelfs een regisseur. De gespeelde
scènes worden daadwerkelijk opge
nomen en vertoond in de Festisoapbioscoop op het festivalterrein.
Bezoekers kunnen zo direct zien hoe
hun vrienden of vriendinnen het er
vanaf brengen. Uiteraard krijgt iedere
deelnemer na deelname de kans zijn of
haar eigen scène terug te kijken en te
delen via sociale media.

Beachparty bij strandbad Horst
Bij het strandbad in de Kasteelse Bossen in Horst werd op vrijdag 17 juli een beachparty georganiseerd.
Jong en oud konden zich vanaf 17.00 uur vermaken met muziek van een dj en verschillende spellen,
waaronder beachvolleybal en bubbelvoetbal. Het feest werd afgesloten met het spel ’De jongens tegen
de meisjes’.

HALLO voordeelpas
Deelnemers
Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de
volgende deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Het Maashotel

anco lifestyle centre

Hof van Kronenberg

Beej Mooren

Huis van de Streek

Blauwebessenland

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst

Veerweg 11, Broekhuizen

Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Boerderijwinkel Lenders

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Bootcamp Power

www.bootcamppower.nl, Horst

Camps Optiek

Sint Lambertusplein 2, Horst

Center Parcs Het Meerdal
www.dagjemeerdal.nl, America

De Golfhorst

Raamweg 8, America

Lunchroom Lekker Gewoën
Museum de Kantfabriek
Americaanseweg 8, Horst

My-LifeSlim

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen

Pearle Opticiens Horst
Steenstraat 3, Horst

Praktijk Ik Leer

Pieter Belsstraat 34, Horst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Meterikseweg 84, Horst

Duet Kappers

Stationsstraat 151, Hegelsom

Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum

Eetcafé ’t Dörp

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Eethuis BRaM

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

FotoID

Veemarkt 7a, Horst

Het Aardbeienland
Kreuzelweg 3, Horst

Het LoopCentrum

Stationsstraat 137, Hegelsom

Het is weer tijd voor extra voordeel! We verloten onder jullie, onze HALLO
Voordeelpashouders, een speciale verrassingsprijs. Woensdag 29 juli
kiezen we één gelukkige winnaar. Deze maken we bekend via onze
Facebook-pagina. Ook kans maken? Koop nu dan nog je Voordeelpas!

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Daar zijn we weer!

Staatsie 1866

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs
Lambertusplein, Horst

Toffedag.nl

www.toffedag.nl

NIEUW Toffe Dagstrand

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Win 4 kaartjes
voor zwemmen in

Aqua Mundo
van CenterParcs
Het Meerdal in America

TVI Computers

Venrayseweg 10, Horst

Ut Snoephuuske
Kerkstraat 26, Horst

Ben jij
de geluk
k
HALLO vo ige
ordeelpashoud
er?
Kijk vanaf
29 juli
Facebookp op onze
agina.

VARG Outdoor & Travel

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO Voordeelpas

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

23
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

Britt Cox
13 jaar
Melderslo
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik heb niet echt een voorkeur qua
muziek. Meestal luister ik muziek
die net uitgekomen is, dus vooral
top 40-muziek. Maar als ik dan toch
moet kiezen, kies ik voor rapmuziek.
Ronnie Flex vind ik bijvoorbeeld een
goede rapper.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Dat zou ik het vragen in een bootje
op een mooie rivier, midden in de
natuur en met allemaal dieren om ons
heen. Ik zou er niet iets heel groots
van maken. Waarschijnlijk zou ik het in
Australië vragen.
Wat is het beste/slechtste cadeau
dat je ooit gekregen hebt?
Het beste cadeau dat ik ooit gekregen
heb is mijn mobiel. Deze kreeg ik
van mijn vader en moeder na het
vormsel. Ik was er heel blij mee en
installeerde hem meteen. Een slecht

cadeau heb ik nooit gehad. Ook al
vind ik een cadeau niet zo leuk, dan
zou ik nog zeggen dat ik het wel leuk
vind, omdat diegene er waarschijnlijk
wel moeite voor gedaan heeft.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Niet te oud, dus ik denk tussen de
30 en 40 jaar. Dan kan je nog van
alles doen, zoals leuke uitstapjes met
je gezin. Je kan dan gewoon lekker
werken en na het werk iets voor jezelf
doen, zoals sporten.
Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Ik zou nog graag een wereldreis willen
maken. Dan zou ik vooral buiten Europa
gaan reizen, omdat ik al op best veel
plaatsen in Europa ben geweest. Dan
zou ik bijvoorbeeld door Amerika of
Afrika gaan reizen. Maar ik zou ook nog
heel graag naar Australië willen, omdat
ik daar familie heb wonen. Het lijkt me
wel gezellig om een wereldreis met
een paar vriendinnen te maken.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?

jongeren 17

aan
Britt Cox
vergeet opeens alles midden in de act.
Gelukkig is dit nog nooit gebeurd, en
als je goed oefent, is de kans ook vrij
klein dat het gebeurt.
Wat heb je in de afgelopen
week geleerd?
Ik ben net begonnen met werken
bij de tomaten bij Twinburg Noord.
Na een korte uitleg mocht ik beginnen.
In begin lukte het nog niet echt, maar
ik krijg de techniek steeds meer onder
de knie. Ik leer steeds weer van mijn
fouten.
Zon of sneeuw?
De zon, omdat ik niet zo van de kou
hou. We gaan ook bijna altijd op
vakantie naar de zon. Dan kun je
lekker zwemmen en in de zon liggen.
We gaan niet altijd naar hetzelfde land
op vakantie. Als het maar zonnig is, dan
ben ik tevreden.
Wat zou je nooit
weggooien?
Mijn beer die ik van opa en oma
gekregen heb. Een tijdje daarna
overleed mijn opa. Als ik de beer
vasthou, heb ik het gevoel dat hij dicht
bij mij is en ik krijg er dan ook een
veilig gevoel van.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Ik denk alle benodigde dingen,
Dat ik altijd mijzelf moet zijn en dat
bijvoorbeeld eten en drinken. Qua
ik ook niet zo verlegen en onzeker
drinken zou ik veel water meenemen,
moet zijn. Mijn vader en moeder
en wat eten betreft zou ik het
zeggen dit altijd, zo hebben ze me
gemakkelijk houden. Bijvoorbeeld een
boterham of pasta. Natuurlijk zou ik ook ook opgevoed. Ze zeggen ook altijd
dat ik eerlijk moet zijn.
familie en vrienden meenemen.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
Wat vind je van het
te doen?
alcoholbeleid?
Ik heb een hekel aan stofzuigen en
Ik vind het een goed beleid, want
mijn kamer opruimen. Het moet
te vroeg beginnen met drinken kan
jammer genoeg toch gebeuren.
ernstige gevolgen hebben voor
Het stofzuigen moet ik altijd van mijn
iemands toekomst. Maar het is wel
vader en moeder doen, maar mijn
vervelend voor de mensen van 16 en
kamer opruimen doe ik meestal wel
17 jaar. Zij mochten eerst wel drinken
vanuit mezelf.
en toen opeens niet meer.
In welke bestaande film zou je zelf
Welke herinnering bezorgt je
willen spelen?
kippenvel?
Toen ik in het vliegtuig zat naar Turkije. In de film ‘Afblijven’, gebaseerd op
het boek van Carry Slee. Deze film
Ik was heel erg bang dat we neer
heb ik al heel vaak gezien, maar hij
zouden storten toen het vliegtuig
kantelde. Ik schrok en raakte in paniek, blijft leuk. Centraal in deze film staat
maar mijn vader en moeder stelden me dat jongeren geen drugs moeten
gerust en ze zeiden dat het turbulentie gebruiken. Ik ben er zelf ook tegen, dus
daarom lijkt het me interessant om in
was.
deze film te spelen. Ook danst een van
Bij welke situatie zou jij door de
de hoofdrolspeelsters. Ik dans zelf ook,
grond willen zakken?
bij All For You in Melderslo.
Als je op een groot podium staat en je

Hotel Asteria is een goedlopend horeca bedrijf aan de A73. Het hotel beschikt
over 114 kamers en 7 multifunctionele feest- en vergaderruimtes geschikt voor
personeelsfeesten, bruiloften, dinnershows, dansavonden, conferenties en nog
veel meer. Daarnaast ontvangen wij dagelijks gasten in ons sfeervolle restaurant,
gezellige brasserie en moderne bar.
Om ons team te versterken zijn wij op korte termijn op zoek naar:

Zelfstandig werkend kok
(M/V) full-time of part-time

Heb jij ervaring in de horeca en interesse in deze leuke baan?
Stuur dan je sollicitatiebrief inclusief CV naar info@asteria.nl
De meest geschikte kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek.
Verdere informatie en functieomschrijvingen zijn op aanvraag te verkrijgen.

Geur
Vanuit onze achtertuin kun
je in de winter een paar grote
ronde koepels aan de horizon
zien, als de bomen hun
bladeren hebben gedeponeerd. In die koepels wordt
varkensmest en organisch
afval omgezet in energie.
Er ontstaat niet alleen energie,
maar ook een nare geur die
zich verspreidt over de verre
omgeving.
De koepels horen bij het
bedrijf Ashorst, een varkenshouderij met een biogasinstallatie
sinds 2012. Het bedrijf wil nu de
jaarlijkse capaciteit van de
mestvergistingsinstallatie
vergroten van 61.000 naar
120.000 ton. En dat zie ik niet zo
zitten. Bij het woord ‘mestvergistingsinstallatie’ denk je
namelijk niet aan een zoete
rozengeur. Het is echter ook
geen gezonde boerenlucht.
Ja, varkens stinken. Daar kwam
ik achter toen ik op de basisschool bij iemand ging spelen
die thuis een varkensbedrijf had.
Maar de lucht die hier mijn
neusgaten in dwaalt is toch wel
een ander verhaal. Een mengelmoes van onaangenaamheid.
GFT-afval in de zon, rottende
eieren, Dixie-toiletten op
festivals, de koffie- en sigarettenadem van leraren, zweet van
dikke mannen met meters
okselhaar, dood en verderf. Zeer
misselijkmakend. Ik weet niet
precies wat ze allemaal in die
mestvergister gooien, maar zo te
ruiken is het niet veel goeds.
Vooral in deze zomermaanden is
het bepaald geen pretje. Als je
lekker buiten zit te barbecueën,
schroeien je neusharen niet weg
omdat de grill te hard staat,
maar van de doordringende
stank. Een verfrissende duik in
het zwembad zit er ook niet
meer in. Bovendien wordt de
lucht bij hoge temperaturen
warm en broeierig. De laatste
weken heeft de stank echt een
hoogtepunt bereikt. Ashorst wil
de capaciteit ook nog eens
verdubbelen. De gemeente kan
echter niets doen, de handhaving ligt bij de provincie. Aan de
gasmaskers dan maar?
Rosanne
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Zomerconcert Reulsberger
Muzikanten

Brood bakken
in Museum De Locht

Na enkele optredens buiten de gemeentegrenzen, zoals in Xanten en Roermond, gaan de Reulsberger
Muzikanten nu een optreden verzorgen in Horst. Op zondag 26 juli brengen zij hun muziek ten gehore op het terras
bij grandcafé Liesbeth.

In Museum De Locht in Melderslo wordt traditioneel elke laatste
zondag van de maand brood gebakken. Zo ook op zondag 26 juli.
Het brood wordt deze dag in
het authentieke bakhuisje van het
museum gebakken. Kinderen mogen
de bakker helpen en hun eigen
broodje klaar maken en laten bak
ken. Ook kunnen ze zich vermaken
met een museumspeurtocht, een
miniatuurkermis en oude spelen.

In de smederij zijn de smeden bezig
met het maken van siersmeedwerk.
Daarnaast zijn er enkele exposities
te zien. Het museum is geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De demonstraties
beginnen om 13.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Dear Adam staat zondagmiddag 26 juli staat op het zomerpodium van
café Cambrinus in Horst. Dit optreden begint om 16.00 uur.
De muziek van Dear Adam is
dan weer folky om een andere keer
jazzy te klinken met zang van Joosje.
Eerder in Cambrinus was ze onder
andere gastzangeres bij het concert
van Egbert Derix en Supertrampsaxofonist John Helliwell. Bij slecht
weer wordt uitgeweken naar het
binnenpodium van Cambrinus.

Böhmische, Oostenrijkse, Duitse muziek
en moderne popmuziek. Het optreden
begint om 15.00 uur en zal tot

ongeveer 17.30 uur duren. Als het
weer tegenzit, dan komt het concert te
vervallen.

Bouwvakfeesten in Horst
Op het Wilhelminaplein in Horst vinden op vrijdag 31 juli de Bouwvakfeesten plaats. Het programma begint
deze avond om 20.00 uur.
Een steiger vormt het podium
voor de optredens tijdens de
Bouwvakfeesten. Deze steiger

Dear Adam in café
Cambrinus Horst
In steeds wisselende
samenstellingen zijn zangeres
Joosje Jochems en gitarist Wessel
Maas de spil van het Tilburgse
Dear Adam. Dan als duo, dan als
viermansformatie of nog groter.
Op zondag 26 juli verschijnen ze
als trio, aangevuld met drums en
percussie.

De Reulsberger Muzikanten uit
Horst spelen uiteenlopende muziek.
Op het programma staat onder andere

wordt vóór het pand van De Lange
Horst geplaatst en is 2 meter
hoog.. Het hoofdprogramma van de

Bouwvakfeesten ligt in handen van
de band Proost. In de pauzes zorgt
dj Mistr T voor de muziek.

Kunst van zakdoeken
In Museum De Kantfabriek in Horst is nog tot en met zondag 6 september de expositie zakdoekKUNST te zien.
Zes kunstenaars exposeren hun werk geïnspireerd op de zakdoek.
Zakdoeken kunnen niet alleen
worden gebruikt om de neus te
snuiten, bril op te poetsen of om mee
te zwaaien. Een zakdoek kan ook
kunst zijn. De zakdoek heeft diverse
Nederlandse textielkunstenaars
geïnspireerd. In Museum De
Kantfabriek zijn vijftien kunstwerken
van zes kunstenaars te zien met diverse

technieken, dimensies, materialen en
formaten.
Zo presenteert Ted Storm een quilt
doek uit 2006 van 2 bij 2 meter, Thea
Zweerink stelt haar werk Veronica’s
troostdoekjes uit 2010 tentoon, Irma
Frijlink haar werk Ode aan een onzicht
bare generatie en De vuile was, Willy
Schut toont het werk Vergane Glorie

en Zakdoekje leggen en Jacqueline
van Bergeijk Schouder aan schouder.
Nataliya Vladychko is er met drie glazen
zakdoekjes. Deze moderne kunst is
te zien naast de verzameling van Jan
Geelen van kanten zakdoeken uit de
achtiende en negentiende eeuw.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Voor onze afdeling technische dienst zijn wij op zoek naar

CNC Frezer /
Matrijzenmaker (M/V)
Fulltime mbo+ niveau MTS-WTB
Een onderdeel van onze technische dienst is het bouwen van vormmatrijzen
en snijgereedschappen voor onze kunststof verpakkingen.
Als CNC Frezer / Matrijzenmaker wordt je medeverantwoordelijk voor
het vervaardigen van nieuwe matrijzen conform werktekeningen en het
aanpassen of verbeteren van bestaande matrijzen met behulp van diverse
metaalbewerkingstechnieken. Je maakt vooral specialistisch werk, dus
geen seriewerk. Het programmeren van de bewerkingen gebeurt nog veelal
aan de freesmachine. Er wordt weinig gebruik gemaakt van CAD/CAM.
Naarmate je ervaringen wordt je functie uitgebreid met het draadvonken
van matrijsdelen. Het monteren, afstellen en optimaliseren van de matrijzen
en het beheer hiervan is ook een onderdeel van je takenpakket. Alle freesen draadvonkwerkzaamheden gaan gepaard met een hoge mate
aan nauwkeurigheid.
Wij zoeken naar een gedreven en enthousiast persoon met CNC
freeservaring, die zowel goed zelfstandig als in het teamverband kan
werken. Je bent iemand die vanuit CNC Frezer mee wil groeien tot een
allround matrijzenmaker. Het werk is zeer afwisselend en in dagdienst
van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 16.15 uur.
Het profiel
• Je hebt ervaring met het programmeren van en werken met een
CNC freesmachine
• Je bent een zelfstandige persoonlijkheid met een hoog
verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent nauwkeurig en werkt gedisciplineerd
• Je bent woonachtig in een straal van 35 kilometer rondom Horst
Wij bieden
• Een schone werkomgeving met een jong en up-to-date machinepark
• Indien nodig een (interne) cursus draadvonken
• Een team met enthousiaste en erg betrokken medewerkers
• Een salaris dat meegroeit met je ervaring
• Prima arbeidsvoorwaarden

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www. vanrengsbestratingen.nl

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

www. vanveggeltegels.nl

Verstappen Verpakkingen is groeiend en innovatief
familiebedrijf dat is opgericht in 1979.
Wij ontwerpen en produceren thermogevormde
verpakkingen, zoals bijvoorbeeld de bekende
blauwe champignonbakjes en aardbeienbakjes.
Bij Verstappen Verpakkingen werken ongeveer
50 medewerkers.
Een succesfactor van het bedrijf is de ontwikkeling
en bouw van productiemachines, matrijzen en hulp
gereedschappen geheel in eigen beheer en alles
alleen voor eigen gebruik.
Herken jij jezelf in de profielschets,
dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatie
vóór 10 augustus 2015 naar:
Verstappen Verpakkingen B.V.
t.a.v. mevrouw M. Verstappen
Broekveldweg 2, 5961 NP HORST
Of per e-mail naar
sollicitatie@verstappenverpakkingen.nl

Vuurwerkshow
Op 25, 29 juli & 1, 5, 8, 12, 15 en 19 augustus 2015 zijn er weer Magische
Midzomeravonden in Attractiepark Toverland. Het park is dan tot
23:00 uur geopend. Wij willen u er graag op attenderen dat u mogelijk
hinder kunt ondervinden (bij doorgang) van de vuurwerkshow.
De vuurwerkshow vindt plaats tussen 22:45 en 23:00 uur.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met magische groet,

Attractiepark Toverland

service 19
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Agenda

Zomerconcert
Reulsberger Muzikanten

11.00

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

zo 26 juli 15.00 uur
Locatie: grandcafé Liesbeth

za 25 t/m ma 28 juli
Locatie: Lochtstraat

America

Optreden
Dear Adam

Ponyconcours

09.45

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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Zondagopenstelling

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Horst (Lambertus)
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

(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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Venray

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Venlo

(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
24 t/m 30 juli 2015
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

112

Kermis

zo 26 juli 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

zo 26 juli
Organisatie: PC De Dravertjes
Locatie: Jaegerweg

Poels Meubelen
Jeu de Boules

Kermisbraderie en
kermisrommelmarkt

ma 27 t/m vr 31 juli
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

zo 26 juli 14.00-18.00 uur
Organisatie: dorpsraad Melderslo
Locatie: St. Odastraat

zo 26 juli 10.00-15.00 uur
Org: CV De Krey en Horeca
Ondernemers Broekhuizen
Locatie: Veerweg

Kinderworkshop
zakdoekKUNST
wo 29 juli
Locatie: Museum De Kantfabriek

Broodbakken
en smedendemonstratie
De Locht

Grubbenvorst

Zomermarkt

zo 26 juli 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Roest Festival

vr 25 juli 13.00-01.00 uur
Locatie: Maasstrandje

do 30 juli
12.00-16.00 uur
Locatie: centrum Horst

Horst

Optreden
Mirriam & Friends

Borduurcafé
vr 24 juli 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

Optreden 30 past 70
zo 26 juli vanaf 17.00 uur
Locatie: Café ‘t Tunneke

Kermismatinee
met Huub Dijckmanns

do 30 juli
13.00-16.00 uur
Locatie: Terlago

ma 27 juli 14.00 uur
Locatie: D’n Toerstop

Lottum
Meerlo

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!

50% KORTING

*

SPECIALE AANBIEDINGEN
MET KORTINGEN TOT WEL
*tenzij anders aangegeven

Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van

70%

schilder

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

werken

America Tel. 06-12359686

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

www.bekro.nl

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

> 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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Alarmnummer

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

Broekhuizen
Zomermarkt

zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Huisartsenpost

zo 26 juli 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Melderslo

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

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

20

en zo

23
07

GEPLUKT Roy Teluij

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.

Roy werd op 5 december 1974
geboren. Hij groeide op in Meterik.
Na de mavo in Horst ging hij naar
de landbouwschool in Horst, die Roy
binnen drie jaar afrondde. “Hierna
volgde ik de champignonvakschool,
die ook in Horst lag, waarbij ik vier
dagen werkte en één dag naar school
ging.” In die tijd leerde Roy zijn huidige
vriendin kennen. “Ik werkte bij een
champignonkwekerij in Horst bij de
ouders van Nicole. Ik zag haar wel
zitten en vroeg of ze mee uitging naar
de kermis in Maasbree. De vonk sloeg
meteen over en het was daarom deels
wel jammer dat ik drie weken later
voor drie maanden op stage ging in
Brazilië. Maar bij mijn terugkomst,
is dat helemaal goed gekomen”,
lacht Roy.

Tijd voor iets anders

Na jaren in de champignonbranche gewerkt te hebben, werd hij in 2003 zwembadbouwer. In 2006 begon hij zijn
eigen klusbedrijf. Nu woont hij samen met zijn vriendin Nicole en hun drie kinderen alweer anderhalf jaar in Everts
oord. Hier zijn ze bezig met het verwezenlijken van hun droom, namelijk een bed & breakfast en vakantiewoningen in
landelijke stijl. Deze week wordt Roy Teluij (40) uit Evertsoord geplukt.

Venrayseweg 89, Horst
T 077 - 398 00 66
www.werk-plek.nl
Werkplek is een erkende uitzendorganisatie,
gevestigd in Horst. Wij zijn gespecialiseerd in
uitzending in technische beroepen.

In verband met tijdelijk verlof van één van onze medewerkers én uitbreiding van ons team,
is er per heden een vacature voor de functie van

Allround ﬁnancieel
administratief medewerker
(ca. 24 uur per week)

Tevens ﬂexibel om tijdens het verlof van één van onze medewerkers meer uren te werken.
Bij geschiktheid uitzicht op een vast dienstverband.
Deze functie kenmerkt zich door zelfstandigheid, proactiviteit en nauwkeurigheid en kent een uitgebreid
takenpakket. Je biedt ondersteuning aan de directie en je werkt nauw samen in een klein team op kantoor.
Je werkzaamheden omvatten onder andere:
- personeelsadministratie (dossierbeheer, contractbesprekingen, contacten medewerkers etc.)
- salarisadministratie
- afhandelen van telefoon- en e-mailverkeer
- ﬁnanciële administratie (facturen maken/inboeken, crediteuren- en debiteurenbeheer etc.)
Je proﬁel:
- afgeronde MBO/HBO opleiding (bij voorkeur in administratieve richting)
- kennis van Ofﬁce (Word, Excel, Outlook)
- goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
- ruime werkervaring in vergelijkbare functie
- je beschikt over ﬁnancieel inzicht en je bent accuraat
Heb je interesse in deze functie, reageer dan voor vrijdag 28 augustus en stuur je brief met cv per mail naar:
Werkplek Uitzendorganisatie, t.a.v. Dorothé Verhaeg-Sijbers (info@werk-plek.nl)
Venrayseweg 89, 5961 AE Horst. Tel. 077 - 398 00 66.

Na drie jaar in Horst te hebben
gewerkt, ging Roy naar Duitsland. “Hier
werkte ik bij een champignonteler
in Xanten. Ik ben daar een tijdje
bedrijfsleider geweest.” Na deze
functie werd Roy bedrijfshulp voor
verschillende champignonbedrijven.
“Ik verving bijvoorbeeld de eigenaar
of bedrijfsleider bij een vakantie of
ziekte. Dit werk heb ik één jaar gedaan,
omdat ik toen bij een champignonfirma
in Ysselsteyn aan de slag kon. Hier
werd alles machinaal gedaan en
ben ik drie jaar in dienst geweest.”
Na al deze baantjes binnen de
champignonbranche was Roy er op een
gegeven moment helemaal klaar mee.
“De sector zakte in door concurrentie
vanuit het buitenland. Alle kleine
champignonbedrijven verdwenen. Ik
vond het dus tijd voor iets anders.”
In april 2002 kochten Nicole en
Roy hun eerste huis in Horst. “Hiervoor
hadden we samen een maand
rondgereisd door Amerika in november
2001. Een erg mooie en fijne tijd.”
In 2003, op 28-jarige leeftijd, zei Roy de

champignonwereld vaarwel en begon
bij een zwembadbouwer in Wanssum.
“Hier heb ik alle fijne kneepjes van
het bouwen van een zwembad
geleerd. Ik vind het een erg mooi en
gevarieerd vak.” Na zijn tijd bij de
zwembadbouwer besloot Roy in 2006
voor zichzelf te beginnen. “Ik startte
een klusbedrijf op en rolde zo langzaam
de interieurbouw in. Ik leerde mezelf
het fijnere timmerwerk aan en begon
zo in 2011 met het maken van keukenen badkamermeubels.”

Trotse exploitanten
van B&B
Inmiddels hebben Nicole en
Roy drie kinderen, Janne van 8
jaar, Lynn van 6 jaar en Chris van 9
maanden, en wonen sinds oktober
2013 in Evertsoord. Hier zijn ze
terechtgekomen, doordat ze in het
in het voorjaar van 2013 door een
investeerder zijn benaderd om een
boerderij om te toveren tot een
bed & breakfast met een aantal
vakantiewoningen. In januari 2014
is Roy met de bouw gestart en
ondertussen zijn ze trotse exploitanten.

Met open armen
ontvangen
“We hadden in het begin nog een
aantal twijfels of we dit wel moesten
doen, omdat je hier toch wat verder
van alles af zit en ook voor de kinderen,
die van basisschool wisselden, vonden
we het best spannend. Maar omdat
Nicole altijd al de droom had om een
eigen bed & breakfast te beginnen,
konden we eigenlijk geen nee zeggen.”
Ondanks dat Roy en Nicole het druk
hebben met hun bedrijf, hebben ze
geen moment spijt. “We hebben
van onze hobby ons werk gemaakt.
Bovendien werden we met open armen
ontvangen in Evertsoord.”

PUZZEL

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.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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