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‘Je hebt hier lekker de
ruimte voor je spullen’
MCC Events organiseerde op zondag 2 augustus de Mega Carbootsale op het evenemententerrein bij de Kasteelse Bossen in Horst. Tijdens de rommelmarkt kwamen
mensen uit binnen- en buitenland om hun waar te koop aan te bieden in de vierhonderd stands en kramen. Ook de bezoekers kwamen van heinde en verre op zoek
naar spullen.

Mogelijk verlichting
Tienrayseweg
Er komt waarschijnlijk toch verlichting langs de Tienrayseweg naar Tienray. De gemeenteraad van Horst aan
de Maas heeft het College van B&W opdracht gegeven 50.000 euro te reserveren voor de aanleg. Daarnaast moet
er een onderzoek komen naar mogelijk andere knelpunten van verkeersveiligheid.
De gemeenteraad van Horst aan
de Maas wil nu dat het college van
deze mogelijkheid gebruik maakt en
daarnaast ook andere knelpunten
gaat onderzoeken.
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas laat desgevraagd
weten dat zo de kans bestaat dat er
toch een precedent wordt geschapen.
“Het is echter een overweging van
de raad om er voor te kiezen een
uitzondering te maken voor de
Tienrayseweg.”
Meer dan een hotel...

geplaatst bij kruispunten, potentieel
verkeersgevaarlijke locaties of bij een
clustering van woningen. Daarnaast is
de Tienrayseweg een provinciale weg
en wil de gemeente geen precedent
scheppen.
Provinciale Staten van Limburg
hebben onlangs echter besloten budget
vrij te maken voor het verbeteren van
de sociale veiligheid ten behoeve van
fietsers en voetgangers op provinciale
wegen. Dit gebeurt door gemeentelijke
initiatieven mee te financieren.

parkhotelhorst.nl

In maart van dit jaar werd er
nog een petitie opgesteld voor
verlichting aan de Tienrayseweg.
Deze leverde 1.200 handtekening
op. Inwoners van Tienray, Meerlo en
Swolgen maken zich al langer zorgen
over de veiligheid van de jeugd die
via het fietspad naar school fietst.
Al eerder waren er klachten over
de onveilige Tienrayseweg. In april
2014 besloot het College van B&W
dat zij geen verlichting ging plaatsen.
Extra verlichting wordt alleen

Vanaf de parkeerplaats gaat een
lange rij lege trollies, tassen en karren
richting de rommelmarkt. Mensen
hebben, ondanks het vrij warme weer,
zin om de kramen langs te gaan op
zoek naar dat ene boek, theekopje of
T-shirt. Vlakbij de ingang staat meneer
Chikowsky uit Kempen, een stad in
Duitsland tussen Venlo en Krefeld.
“Het is de tweede keer dat ik hier sta
en ik ben erg blij met het weer. De
vorige keer regende het namelijk en

Meer dan een hotel...

vrijetijds-

parkhotelhorst.nl

geen

dan is er bijna niks te doen.” De Duitser
geeft aan dat het qua verkopen rustig
loopt.

Van alles wat
“Ik heb onder andere een oude
radio te koop staan, een computerscherm, borden, een bijbel en een oude
kassa. Van alles wat dus.” Chikowsky
is zeer te spreken over Horst. “De volgende keer ben ik weer van de partij.”
Lees verder op pagina 03
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Jeugd wil in Kronenberg blijven
De jongeren uit Kronenberg willen in het dorp blijven wonen, maar in
Kronenberg zijn voor hen geen betaalbare huur- of koopwoningen. Dat werd
maandagavond 3 augustus duidelijk tijdens een bijeenkomst waarin de
Kronenbergse jeugd aan wethouder Bob Vostermans haar woonbehoeftes
uitlegde.
“Ik wil heel graag hier in
Kronenberg blijven, maar hoe moet
dat?” Deze vraag kreeg Piet Selen van
dorpsraad Kronenberg, de initiatiefnemer van de avond, vaak te horen.
“Alle mogelijkheden voor de jeugd
om in Kronenberg te blijven wonen,
ontbreken”, vertelt hij. “Als dorpsraad
willen wij de jongeren uit ons dorp
helpen, ook omdat het voor een kleine
kern als Kronenberg heel belangrijk
is voor de leefbaarheid. Als de jeugd
wegtrekt, heeft dat gevolgen voor
bijvoorbeeld het verenigingsleven en

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.
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077 396 13 52
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Marieke Vullings
Kris Wijnands
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Wim Coenen, Rick van Gasteren,
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077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
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Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

de basisschool.” Met deze bijeenkomst
wil de dorpsraad alle wensen en
behoeftes inventariseren. Wat wil de
jeugd? En welke mogelijkheden zijn er
voor hen?
Een twintigtal jongeren en een paar
ouders waren deze maandagavond
aanwezig in het blokhut van
jeugdvereniging KJEM in het dorp om
rechtstreeks aan verantwoordelijk
wethouder Bob Vostermans hun
behoeftes toe te lichten. Al snel werd
duidelijk dat de jongeren allemaal
dezelfde moeilijkheden ervaren: ze
willen graag uit huis of samenwonen,
maar de weinig beschikbare huurof koopwoningen die er in Kronenberg
zijn, zijn voor hen niet betaalbaar.
En dat ze in Kronenberg willen blijven,
daar bestaat geen twijfel over.
“De koopprijzen zijn hier heel hoog,
en huuraanbod is er bijna niet”, vertelt
een aanwezige. “Maar ik blijf toch hier
zoeken, want buiten het dorp wonen,
bijvoorbeeld in Sevenum of Horst,
wil ik niet.”
Dat er behoefte is aan meer
huur- en starterswoningen, is voor de
wethouder duidelijk. Het tegemoetkomen in deze behoefte is echter
een ander verhaal, vertelt hij. “De
gemeente bouwt geen woningen, dat

doen woningbouwcorporaties. Ondanks
dat deze corporaties de behoefte in
kleine kernen zien, gaan zij geen reguliere huurwoningen hier neerzetten,
omdat het niet zeker is of die behoefte
er over vijftien jaar nog steeds is”,
aldus Vostermans. Om toch woonruimtes te creëren, moet daarom gezocht
worden naar alternatieve manieren.
“Ik ben in gesprek met de bouwbe-

drijven Neptunus en Woonovatie,
die gespecialiseerd zijn in tijdelijke,
flexibele en demontabele woningen.
Mogelijk ligt daar een oplossing.”
Hoewel er nog partijen gevonden
moeten worden om daadwerkelijk
woningen te bouwen, heeft Kronenberg
wel al ruimte hiervoor. Onder andere
bij gemeenschapshuis De Torrekoel
en het evenemententerrein

is plaats voor bouwkavels.
Vostermans: “In december gaan we
het bestemmingsplan Torrekoel goed
bekijken en onderzoeken wat we
daar precies kunnen realiseren. Verder
wil ik in het najaar duidelijk hebben
hoe we als gemeente de jongeren in
Kronenberg, maar ook in heel Horst aan
de Maas aan woonruimte in hun eigen
dorp kunnen helpen.”

Bureau onderzoekt effecten Klavertje 4, LOG Witveld en CVI

Onderzoek: Klavertje 4 zorgt voor
toename verkeersdrukte
De ontwikkelingen van Klavertje 4, LOG Witveld en de zandverwerkingsinstallatie CVI Raaieinde hebben nagenoeg geen effecten op de kernen
Grubbenvorst, Lottum, Melderslo, Horst en Sevenum. Dat is de conclusie van
een rapport dat Antea Group in opdracht van gemeente Horst aan de Maas
opstelde. Volgens de onderzoekers kan alleen in de toekomst de verkeers
afwikkeling van Klavertje 4 voor problemen gaan zorgen.
Volgens de onderzoekers
blijkt dat de milieueffecten van de
gebiedsontwikkelingen niet verder
rijken dan de directe omgeving van
de ontwikkelingen. In eerste instantie
zouden alleen de effecten van deze
drie gebiedsontwikkelingen op
Grubbenvorst worden onderzocht.
Dit werd uiteindelijk uitgebreid met
de kernen Horst, Lottum, Melderslo
en Sevenum. Het onderzoek, met als

titel ‘Milieuboordeling, Effecten van
de gebiedsontwikkelingen Klavertje
4, LOG Witveld en CVI Raaiende in
de kernen in de gemeente Horst aan
de Maas’, heeft zich gericht op het
woon- en leefklimaat. Daarbij is onder
andere gekeken naar bereikbaarheid,
verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en
gezondheid. De milieubeoordeling is
uitgevoerd voor het jaar 2022, met
een doorkijk naar 2030. Volgens het

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.

rapport zijn op de thema’s verkeer,
geluid, lucht en gezondheid beperkte
negatieve effecten zichtbaar voor
een aantal kernen. De mogelijke
plaatsing van windturbines langs de
spoorlijn Venlo-Eindhoven kan voor
Sevenum bijvoorbeeld negatieve
gevolgen hebben voor uitzicht vanuit
de kern. Voor alle vijf de kernen geldt
dat de verwachte verkeerstoename
als gevolg van Klavertje 4 in de
toekomst problematisch kan worden.
Dit levert vooral problemen in de
verkeersafwikkeling op. Voor Sevenum
betekent dit dat wordt verwacht
dat in 2030 de doorstroming op
de Raadhuisstraat, De Donckstraat
en Venloseweg incidenteel wordt

verstoord. Het bureau heeft voor het
onderzoek gebruik gemaakt van al
bestaande milieueffectrapportages.
Om de daadwerkelijke
milieugevolgen van de uitvoering van
de projecten te onderzoeken, wordt
in het rapport voorgesteld om in 2020
hier een onderzoek naar te doen. In
dat jaar wordt verwacht dat het Nieuw
Gemengd Bedrijf, onderdeel van het
LOG Witveldweg, CVI en de railterminal,
de windturbines en diverse initiatieven
bij Klavertje 4 gerealiseerd zijn. Het
huidige rapport wordt toegezonden aan
de dorpsraden van de vijf betrokken
dorpen, ter inzage gelegd voor het
publiek en uiteindelijk behandeld in de
raadsvergadering van september.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

Eenzijdig ongeval
in Grubbenvorst

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.

In Grubbenvorst heeft op zaterdag 1 augustus een eenzijdig ongeval
met een personenauto plaatsgevonden. De bestuurder van de personenauto reed op de Sevenumseweg tegen een boom. Het ongeval gebeurde
omstreeks 17.50 uur.

2-gangen lunch

€22,00

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

www.halloaanbieding.nl

Volgens een woordvoerder
van de politie betrof de bestuurder
van de auto een 37-jarige man uit
Grubbenvorst. Door het ongeval is de
personenauto aan de rechtervoorkant

beschadigd. De bestuurder van de
auto is met een letsel aan de knieën
overgebracht naar het ziekenhuis.
Over de oorzaak van het ongeval is
nog niets bekend.
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Op weg in Horst aan de Maas

‘Het is een totaal ander alfabet’
Horst aan de Maas kent verschillende maatjesprojecten waarbij vrijwilligers gekoppeld worden aan
immigranten om hen zo op weg te helpen te maken in onze gemeente en cultuur. Samen doen ze leuke, maar
ook nuttige dingen en leren ze van elkaar. VluchtelingenWerk biedt door middel van taalcoaches les aan deze
mensen. Zo werd Hannah Alkhayat (27) uit Horst gekoppeld aan Suhaila Sefrani (27) uit Syrië, nu woonachtig
in Horst.

haar drie kinderen, van 5, 8 en 10 jaar
oud, stapte Suhaila in het vliegtuig.
Nu woont het gezin zes maanden in
Horst in een woning die ze kregen
toegewezen.” Hannah geeft aan dat de
man van Suhaila werkt als kapper en
één keer per week naar school gaat.
“De kinderen gaan naar een reguliere
school en Suhaila gaat drie keer per
week naar Gilde Opleidingen in Venlo
en krijg dus taalles van mij”, zegt
Hannah.

’Ik wilde
iets nuttigs doen’

Suhaila Sefrani kwam acht
maanden geleden naar Nederland
vanuit Syrië. Omdat ze dus nog les
krijgt in de Nederlandse taal loopt

het gesprek voornamelijk via Hannah
Alkhayat. Zij vertelt namens Suhaila
haar verhaal. “Ze woonde in de havenstad Tartous in het westen van Syrië,

maar vanwege het geweld kon ze hier
niet blijven. Haar man was al eerder
naar Nederland gevlucht en mocht
zijn gezin hier herenigen. Samen met

De taalcoach komt oorspronkelijk
uit Irak, maar woont al geruime tijd
in Nederland. Via haar moeder kwam
ze uit bij VluchtelingenWerk, dat op
zoek was naar taalcoaches. “Ze gaf aan
dat er een tekort is aan vrijwilligers.
Dit wordt vooral in de toekomst een
probleem als de vluchtelingen blijven
komen. Ik besloot me dus onmiddellijk
in te schrijven. Ik was toen bezig met
een afstudeerproject en had veel vrije
tijd. Hiermee wilde ik iets nuttigs doen.
Bovendien staat het goed op je cv en
kan het geen kwaad voor je algemene
kwaliteiten en ontwikkelingen. Je leert
namelijk veel dingen over een andere
cultuur.” Na een taalcoachtraining van
één dag kon Hannah in maart beginnen
en werd gekoppeld aan Suhaila.
Hannah: “Suhaila en ik spreken
allebei Arabisch, alhoewel een aantal
woorden anders is. Zij heeft namelijk
een Syrisch dialect en ik een Irakees,
maar we kunnen elkaar heel goed

begrijpen. Nu probeer ik haar dus
het Nederlands bij te brengen.”
Dit doet Hannah één keer per week
met een anderhalf uur durende les
uit het boek Klare taal. “Ik leer haar
nieuwe woorden en laat haar zinnen
maken en vertalen. Dit doet Suhaila
ook via een computerprogramma.
Suhaila kan al enkele Nederlandse
woorden en zinnen lezen en
schrijven. Het begrijpend lezen
blijft echter moeilijk. Maar ook hier
maken we stappen.” Hannah geeft
aan dat ze wil beginnen met het
voeren van gesprekken om aan de
spreekvaardigheid te werken.

Zelfstandig
aan de slag
“Suhaila krijgt één jaar les
van mij. Daarna moet ze voor het
grootste gedeelte zelfstandig aan
de slag. Natuurlijk is ze de taal dan
nog niet machtig. Het Nederlands is
heel moeilijk, omdat het een totaal
ander alfabet is. Maar op school kan
ze taalles blijven volgen.” Suhaila
voelt zich inmiddels thuis in Horst
en wil niet meer terug naar Syrië.
“Vooral nu haar man hier werk
heeft. Dat betekent wel dat ze haar
familie en vrienden moet missen
en dat is nogal lastig. Ook zij willen
vluchten, maar dat is duur en dus
moeilijk. Bovendien zijn de grenzen
dicht”, zegt Hannah. “Maar ze houdt
telefonisch contact en informeert
op deze manier hoe het met hen en
Syrië gaat.”

Vervolg voorpagina

‘Je hebt hier lekker de ruimte voor je spullen’
Iets verderop in dezelfde rij staat
Rudy Aarts uit Bunde samen met
zijn gezin. “Wij staan hier twee keer
per jaar met veel plezier. Het is goed

georganiseerd, druk en je hebt lekker
de ruimte voor je spullen. Het geld
voor de reservering heb je er zo uit.”
Tussen Rudy’s spullen liggen vooral

Inbraak Horst
Er heeft in de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 juli een inbraak
plaatsgevonden in een winkel aan de Steenstraat in het centrum van Horst.
De inbrekers hebben volgens een
woordvoerder van de politie gebruik
gemaakt van een grote houten hamer
om het pand via het raam binnen te
dringen. Naast een klein geldbedrag

zijn er ook enkele communicatieapparaten meegenomen. De politie roept
eventuele getuigen op zich te melden.
Dit kan via 0900 88 44 of via Meld
Misdaad Anoniem op 0800 70 00.

kleren. “Onze kinderen zijn uit de
kleren alweer gegroeid, daarom liggen
ze hier tussen. Voor de rest verkopen
we vooral het standaard garagespul.”

Gevarieerde
markt
Bezoekers Al en Betty Jacobs
komen uit Horst en houden het
vandaag lekker dichtbij huis. “We zijn
met dit weer lekker op de fiets
gekomen”, begint Betty. “Wij zijn hier
al heel vaak geweest en vinden het
erg leuk. Het is een hele gevarieerde
markt. Je komt echt van alles tegen.
Wat je ook zoekt, hier vind je bijna

Motorrijder
botst tegen boom
Een 20-jarige man uit Grubbenvorst is vrijdagmiddag 31 juli met zijn
motor tegen een boom gebotst. Het ongeluk gebeurde iets na 16.00 uur
op de Steegerakkerstraat in Grubbenvorst.
Een woordvoerder van de politie
geeft aan dat de motorrijder door
onbekende oorzaak de berm raakte
en in een flauwe bocht onderuit
ging. De motor kwam vervolgens
tegen een boom tot stilstand.

Bij het ongeluk liep
de Grubbenvorstenaar daarbij
diverse verwondingen op en hij is
per ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd. Hoe zijn toestand nu is,
is niet bekend.

alles.” Al: “Het fijne is dat je het
koopt voor wat je het waard vindt.
Anders ga je gewoon door naar
de volgende kraam.” In de tas van
Betty zitten al meerdere spullen.
“Ik heb soepkommen gekocht en een
wildschaar. Bovendien heb ik een
boek gekocht over feministe Mina
Kruseman.” Al en Betty staan soms
zelf ook op de markt hun spullen te
verkopen. “Voor als de zolder weer
eens opgeruimd moet worden”,
lacht Betty.
Een stukje verderop zit Theo Driever
uit Wageningen beschermd tegen de
zon onder een paraplu. Ook hij heeft
hier vaker gestaan. “Het is een goede

locatie en in het verleden heb ik een
goede omzet gedraaid. Ook nu loopt
het redelijk.” Theo heeft momenteel
alleen kleding liggen. “Deze verzamel
ik gratis en als het weer teveel wordt,
doe ik er een paar weg. Soms heb
ik er ook nog schoenen bij liggen en
die verkopen meestal iets harder dan
kleding.”
Bezoekster Lydia Manders uit
Eindhoven staat bij een andere kraam
naar kleding te kijken. “Ik zoek voornamelijk kleren, tassen en schoenen.
Het weer zit vandaag erg mee, dus ik
besloot weer eens naar Horst te gaan.
Het is gewoon een fijne rommelmarkt
met veel spullen.”

Aanrijding?
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

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Bushokjes en informatieborden vernield
Diverse bushokjes en digitale informatieborden tussen Horst en
Sevenum zijn in de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 juli vernield.
Dit was al de derde keer die week.
Van de bushokjes zijn de ramen
ingeslagen en ook de glazen wanden
van de informatieborden zijn vernield.
Volgens enkele medewerkers van
gemeente Horst aan de Maas, die donderdagochtend de rommel opruimden,
werden in die week al eerder bushokjes vernield. Een woordvoerder van
de politie laat weten ervanuit te gaan
dat een en dezelfde groep of dader
verantwoordelijk is geweest voor het
spoor van vernieling tussen Horst en
Sevenum. De politie is inmiddels een
onderzoek gestart. Er zijn de afgelopen
tijd al vaker meldingen van vernielingen in Horst binnengekomen. Zo zijn er
in de nacht van woensdag 29 op don-

derdag 30 juli lampen vernield in een
garage in de Wervelstraat in Horst. Ook
worden er al een aantal weken achter
elkaar op uitgaansavonden antennes van auto’s in de Gastendonkstraat
vernield. Een woordvoerder van de
politie laat weten dat het er niet op lijkt
dat de recente vernielingen in Horst aan
dezelfde dader(s) zijn toe te schrijven.
De locaties waar de vernielingen hebben plaatsgevonden, liggen wel alle
aan de zogenaamde ‘sloop- en uitgaanroutes’. De politie gaat deze routes de
komende tijd in de gaten houden. De
politie roept eventuele getuigen op zich
te melden. Dit kan via 0900 88 44 of via
Meld Misdaad Anoniem op 0800 70 00.

Zwemmer onderkoeld in zwemvijver
Kasteelse Bossen
In de Kasteelse Bossen in Horst is op maandagochtend 3 augustus een
zwemmer onderkoeld geraakt terwijl hij de zwemvijver overzwom.
De man is naar het ziekenhuis gebracht.
De politie laat weten dat de
man, terwijl hij de vijver overzwom,
overvallen werd door een zeer koude
onderstroom die op zijn spieren sloeg.
Met veel moeite heeft de man de
kant weten te bereiken, maar hij
zakte daar in elkaar. De man is met
een ambulance naar het ziekenhuis

overgebracht en maakt het redelijk.
Politie Horst waarschuwt via
Facebook ook andere zwemmers voor
koud water. “Al ben je nog zo’n goede
zwemmer, als de kou op je spieren
slaat (je hart is ook een spier) midden
op zo’n water, dan kan het heel slecht
met je aflopen”, schrijft zij.

Inbrekers Sevenum
nog niet gevonden
De politie is nog steeds op zoek naar de twee inbrekers die woensdagochtend 29 juli betrapt werden tijdens hun inbraak aan de
Erdbrugweg in Sevenum.
De twee inbrekers sloegen op
de vlucht in een groene Renault met
witte kentekenplaten. Via Burgernet
riep de politie getuigen op zich te
melden. Een woordvoerder van de
politie laat weten via deze oproep

aanwijzingen te hebben verkregen.
De daders zijn echter nog niet gevonden. De politie roept opnieuw eventuele getuigen op zich te melden.
Dit kan via 0900 88 44 of via Meld
Misdaad Anoniem op 0800 70 00.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

werken

America Tel. 06-12359686

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

www.weijshooft.nl

Arbeidsmigranten naar
Nehobolaan Tienray
De vestiging van arbeidsmigranten in Tienray is vooralsnog gepland aan de Nehobolaan. De locatie achter de
toekomstige Jan Linders aan de Boerenovenweg is daarmee van de baan.
Uitzendorganisatie Sun-Power
liet enkele maanden geleden weten
tijdelijke woningen te willen bouwen
voor arbeidsmigranten. Nu zijn deze
migranten nog gehuisvest in een deel
van het voormalige klooster in Tienray.
Het Zorghuis, dat ook een deel van het
klooster bezet, wil echter uitbreiden,
oftewel het hele gebouw betrekken.
Toen werden er twee locaties voor de
huisvesting van arbeidsmigranten in

overweging genomen: een perceel achter de geplande supermarkt Jan Linders
en een locatie op de voormalige sportvelden. Het perceel achter de geplande
supermarkt aan de Boerenovenweg is nu
geen optie meer. Een woordvoerder van
de gemeente laat weten dat de locatie
op de voormalige sportvelden aan de
Nehobolaan meer voor de hand ligt,
omdat hier meer ruimte beschikbaar is
voor de huisvesting van 200 arbeidsmi-

granten. “Deze locatie gekozen in overleg met onder andere de aangrenzende
bedrijven. Op deze locatie frustreert het
niet de doorontwikkeling van Tienray
in dit gebied. De verplaatsing van de
supermarkt, eventuele woningbouw en
de ontwikkeling van het bedrijventerrein kunnen verder uitgevoerd worden.
De vestiging van de arbeidsmigranten is
tijdelijk en de afspraak is dat Sun-Power
met de buurt contact houdt.”

Huisvesting arbeidsmigranten

Opnieuw bezwaar tegen
bestemmingsplan
De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op dinsdag 4 augustus de zitting over de ‘correctieve herziening paraplubestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten’ behandeld. Het betrof een zaak over
huisvesting van arbeidsmigranten in gemeente Horst aan de Maas.
De zaak is een vervolg op een eerdere uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State op
25 juni 2014. Deze uitspraak was naar
aanleiding van de zaak van 9 april 2014.
De zaak werd aangespannen door een
echtpaar uit Sevenum, dat vond dat de
gemeenteraad in het bestemmingsplan
had moeten bepalen hoeveel arbeidsmigranten er maximaal per straat en
per woning gehuisvest mogen worden.
Gemeente Horst aan de Maas had
het overkoepelend bestemmingsplan
Huisvesting arbeidsmigranten gemaakt

om veel huisvestingsplekken voor
arbeidsmigranten te legaliseren. Hierin
stonden regels die voor alle bestemmingsplannen rondom huisvestiging
van arbeidsmigranten in de gemeente
golden. In de uitspraak van 25 juni 2014
kwam naar voren dat het beroep van
het echtpaar in Sevenum gegrond was.
Het bestemmingsplan van gemeente
Horst aan de Maas werd nietig verklaard
en de gemeente diende een nieuw
bestemmingsplan in.
De gemeenteraad heeft hierop
het bestemmingsplan aangepast en

daarin nieuwe regels opgenomen. Het
echtpaar uit Sevenum ging opnieuw
tegen deze regels in beroep bij de
afdeling bestuursrechtspraak. Volgens
het echtpaar had het bestemmingsplan
ook moeten bepalen hoeveel arbeidsmigranten er maximaal in het buitengebied gehuisvest mogen worden.
De nieuwe regels leiden volgens hen
tot een onevenredige concentratie van
arbeidsmigranten in bepaalde delen
van het buitengebied van de gemeente.
De uitspraak van de Raad van State
volgt over enkele weken.

Brandweer blust kampvuurtje
De brandweer heeft in de ochtend van maandag 3 augustus een brandje geblust aan de Boomheide in
Grubbenvorst. De brandweer werd iets na 07.00 uur opgeroepen. Het vuur was snel geblust.
Volgens een woordvoerder van
de Brandweerpost Lottum ging het
om een hoopje smeulend afval naast
een bankje. Het afval kon volgens
de woordvoerder niet vanzelf zijn

gaan smeulen, dus het betrof een
aangestoken vuurtje.
“Waarschijnlijk heeft iemand naast
het bankje een kampvuur gemaakt en
dit niet volledig gedoofd.”

Toen de brandweer arriveerde,
waren er verder geen personen in
de buurt. De restanten van het vuurtje
werden geblust met een emmer
water.
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GEPLUKT Kees Sanders

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.

OJC Niks georganiseerd en deze
opleiding sloot daar met de aandacht
voor communicatie, marketing en het
organiseren van evenementen goed
bij aan”, aldus Kees. Als derdejaars is
hij nog steeds erg tevreden met deze
studiekeuze. Al gaat het niet altijd
even soepel: “Ik kan wat laks zijn
wat betreft school. Ik stel schoolwerk
vaak uit, waardoor het op het laatste
moment nogal stressen kan worden en
ik af en toe een nacht moet doorhalen.
Uiteindelijk komt het altijd wel goed,
maar op die momenten vraag ik mezelf
wel af ‘Waarom heb ik niet eerder iets
gedaan?’”

‘Ik kan muziek
aanzetten, maar geen
muziek maken’

Kees Sanders (23) uit Horst staat ook wel bekend als Keezus Christus. Door te doen wat hij het allerleukste
vindt, heeft deze ’discogod’ plaatjes mogen draaien op festivals als Paaspop, Zwarte Cross en Solar Festival.
Deze week wordt de sociale, loyale en ietwat lakse Kees geplukt.
Op 9 februari 1992 kwam Kees ter
wereld in het ziekenhuis te Venray. Zijn
jeugd wordt door hem omschreven
als ‘relaxed’. “We verhuisden van de
Nieuwstraat naar de Venloseweg,
waar we veel meer ruimte hadden.
Ik spendeerde mijn tijd met het
buitenspelen met vele vriendjes”,
vertelt hij. Ook de omgang met zijn
ouders en zijn broertje Jan en zusje
Jet wordt als ‘relaxed’ omschreven:
“Het ging zoals het gaat tussen
broertjes en zusjes. Jet was wel eens
vervelend, nu nog steeds eigenlijk.

Maar over het algemeen ging en gaat
het prima tussen ons.” Kees’ beste
vriend binnen het gezin is toch wel
hond Lucky oftewel zijn ‘kleine poepie’.

‘Waarom heb ik niet
eerder iets gedaan?’
Na het gymnasium op het Dendron
College netjes binnen zes jaar te
hebben afgerond, besloot Kees biologie
te gaan studeren in Nijmegen. Dit ging
zijn pet echter te boven, waardoor hij
na een halfjaar besloot te stoppen.
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Crommentuynstraat 50, Meterik
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HEERLIJKE
ZOETE KERSEN
TE KOOP IN ONZE
KERSENAUTOMAAT!
Bestellingen mogelijk via
077 - 398 43 08 of 06 - 20 59 89 78

‘Het is heel cool
als je daar
mag draaien’
Als Keezus Christus heeft Kees
inmiddels op veel plekken mogen
draaien. Een van zijn hoogtepunten
was toch wel Zwarte Cross, het grootste
betaalde muziekfestival van Nederland.
Desondanks blijft hij met beide benen
op de grond staan. “Het is heel cool als
je daar mag draaien, maar het is nooit
mijn doel geweest. Het is me over
komen. Ik heb gewoon gedaan wat ik
leuk vind”, aldus Kees. In de toekomst
zou hij graag in de muziekindustrie
willen blijven werken: “Er zijn weinig
plekken, maar ik zou er wel graag
tussen willen komen. Ik wil namelijk
graag doen wat ik leuk vind.” Naast
het feit dat hij het belangrijk vindt om
iets te vinden wat hij leuk vindt, vindt
Kees het belangrijk om veel vrienden
om zich heen te hebben. “Ik moet altijd
mensen om me heen hebben. Ik kan
absoluut niet alleen zijn.”

LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

TONGEDIERTEBESTRIJDING
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HET IS NOG STEEDS KERSENTIJD!

Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

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.

3

Taal- en Cultuurstudies in Utrecht
bleek ook niet de juiste studie te
zijn, waarna hij uiteindelijk uitkwam
bij Communicatie – International
Event, Music & Entertainment Studies
in Tilburg. “Ik heb in het verleden
met veel plezier evenementen voor

Muziek is de grote passie van
Kees: “Ik ben altijd muziek aan het
luisteren en op zoek naar nieuwe
artiesten. Ik kan muziek aanzetten,
maar geen muziek maken. Ik heb ooit
in een impuls een gitaar gekocht,
maar daar wordt op dit moment door
vrienden op gespeeld die het wel
kunnen. Op die manier heeft de gitaar
toch z’n doel behaald.” Naast het
organiseren van het festival The Village
en Border Collective-feestjes voor
poppodium Grenswerk, is hij onder de
naam Keezus Christus werkzaam als
dj. “Drie jaar geleden mocht ik met
vrienden een eigen podium hosten op
het Birdman Festival. We besloten een
kerk te bouwen en elk een bijpassende
rol aan te nemen. Zodoende ging ik als

Keezus Christus discoplaten draaien”,
vertelt hij. Het draaien van discoplaten
was een makkelijke keuze voor
Kees: “Iedereen wordt blij van disco.
Het is gewoon tof. Het is eigenlijk ook
best lelijk, maar daar houd ik wel van.”
Door rommelmarkten, kindermarkten,
platenzaken en het internet af te
struinen, heeft hij inmiddels een
behoorlijke verzameling van platen uit
de jaren 80 weten aan te leggen, die
keer op keer de vraag ‘Hoe weet je dat
deze muziek bestaat?’ oproept.

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

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

Blitterswijck

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

Ook zo klaar met uw huidproblemen?

Huidzorg Horst

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

Kijk nu op www.huidzorghorst.nl

Wendy Kuunders Evelien Minten
06 - 42 15 30 23
06 - 34 94 84 19
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Dankbetuiging

Familie, vrienden, bekenden en iedereen hartelijk bedankt
voor jullie belangstelling en medeleven
na het overlijden van onze zoon

Bram Wijnhoven

Ondanks dat we wisten dat het einde naderde,
is toch nog vrij plotseling van ons heengegaan
mijn lieve man, òzze pap en super opa

Leej Heurkens
* Bergen, 20 juli 1950

† Wanssum, 29 juli 2015

lieve man van
Familie Wijnhoven

Jo Heurkens - van de Ven

Horst, augustus 2015

pap en opa van
Sjoerd en Marloes
Stef *
Jelle
Merijn
Hidde

Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven hebben we
afscheid genomen van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Freek en Ellen
Kas
Wies
Pim

Jes van den Beuken-Janssen
17 oktober 1932 - 28 juli 2015
Horst: Hans
Woolton Hill (UK): Piet en Monty
Toby, Ties
Duivendrecht: Marian en Bart
Andel, Isa
Maasbree: Brendan en Judith
Madelief, Thomas, Douwe,
Teun, Izaäk

Dankbetuiging

Wat een mensen, ontzettend veel bloemen en de vele kaarten...
Het gemis zal altijd blijven.
Maar de vele blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, ôzze pap, schoonvader en lieve opa

Hub Verhaegh
hebben ons ontzettend goed gedaan. Hiervoor onze oprechte dank.
Riet Verhaegh-Kuijpers
Yvonne en Ben, Eva
Iris en Peder-Willem
Horst, augustus 2015

Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben
ondervonden na het overlijden van onze allerliefste pap en opa

Ien de nej erf 19
5861 CE Wanssum
De crematie heeft maandag 3 augustus plaatsgevonden
in crematorium Boschhuizen te Venray.

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.
Voor 13 augustus zijn wij op zoek
naar een bezorger die in Sevenum
Hallo’s wil bezorgen. Het gaat om een
route van 450 adressen in de kom van
Sevenum. Mocht je interesse hebben,
neem dan zo snel mogelijk contact op
met Kempen Media,
tel. 077 396 13 56 of mail naar
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Te huur appartement
50m2 met ruim balkon
in buitengebied van Horst.
Vanaf 1 sept.
Info: 06 43 15 11 50.
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys Langstraat
64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
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.

Sjaak Vorstermans
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw
aanwezigheid, de bloemen, de vele lieve woorden en kaarten
ons erg goed hebben gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Kinderen en kleinkinderen
Sevenum, augustus 2015

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar

Te koop koffieboeketjes
€ 2,- per bos.
Veldboeketten op bestelling.
Fam Klomp Nieuwepeeldijk 35 America.
Tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.
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
Te koop: potgrond, bemeste
tuinaarde en siertuinbemesting.
Div. soorten zand. Puin storten.
G. Hoeymakers Grondwerken
06 53 47 28 07.
Happy feet treatment
In juli en augustus heerlijk
ontspannen en genieten van een luxe
voetbehandeling voor een zomers
prijsje. www.het-stiltehuis.nl
Te koop: tuinhuisje 3 bij 3 meter.
In prima staat. Met deur en 1 raam.
Incl. bandjes en vloertegels.
Gedemonteerd te bezichtigen.
Vraagprijs 450 euro 077 398 49 31.

Welkom

Kas

29 juli 2015
Zoon van
Rik Lenssen en Jenny Smulders
Broertje van Jur
Crommentuijnstraat 15
5964 NL Meterik

Geboren

Hanna

30 juli 2015
Dochter van
Jaap Vermeulen en
Marly Verhaeg
St. Josephstraat 5
5961 GL Horst

Dankbetuiging

Wij willen iedereen
bedanken voor de kaarten,
bloemen en de vele
gelukwensen
bij ons 50-jarig huwelijk.
Dit alles heeft het voor ons
tot een onvergetelijke dag
gemaakt.

Chrit en Mia
Claassens-Rongen
en kinderen
Gevraagd loop-/sloopauto’s, ook
bussen, alle merken.
Hoofdzakelijk oudere modellen t/m
bouwjaar 2005. RDW erkend.
Tel. 06 54 97 63 59.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Te huur kantoorruimte 52 m2
in centrum van Horst.
Reacties aan Straten Beheer BV,
tel. 077 398 86 49.
Huurwoning gezocht
Gezocht op korte termijn woonruimte/
appartement/kamer in de omgeving
van horst. Tel.nr: 06 11 79 30 29.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site www.hulpaanhuislimburg.nl
Rolsteigers – ladders – trappen.
of bel 077 467 01 00
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
Te koop Vleespakketten van onze
www.hdl-klimmaterialen.nl
scharrelvarkens.
Tel. 06 12 37 66 95.
Pakket van 10 kg € 50,- vacuüm
Te koop bbq pakket van onze
verpakt en in gevroren. Fam Klomp
scharrelvarkens.
Nieuwepeeldijk 35 America
Pakket voor 4 personen € 18,- Het vlees
Tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.
is vacuum verpakt en ingevroren.
Zomer voordeel Tegen inlevering van
Fam Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
deze bon 25% zomer korting op alles.
Tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.
Kringloop Twedde Kans Meterik / Horst
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
06 21 23 88 89
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Schilder en Stucwerk
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Gevelcoating H. vd Pasch
Loopt de rits open van uw broek, rok,
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
06 22 67 65 05.
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Voor aanbiedingen in woning
Ook voor drukkers en inslagknopen.
stoffering, zie website
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
www.leovanhelden.nl of bel
weekmarkt te Horst.
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

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

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
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600
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La Providence
positief beoordeeld
door cliënten
Behandelcentrum La Providence Grubbenvorst hield onlangs een eigen
tevredenheidsonderzoek onder de cliënten. Uit het onderzoek bleek dat
de cliënten van La Providence tevreden zijn. Zij beoordeelden de zorg- en
dienstverlening gemiddeld met een 8,4.
Het doel van het tevredenheidsonderzoek was om de zorg te verbeteren.
Aan de cliënten werd in een schriftelijke enquête onder andere vragen
gesteld over de tevredenheid van de
locatie van de behandeling, de kennis
en vaardigheden van de zorgverlener,
het resultaat van de behandeling en de
manier waarop de zorgverlener met de
cliënt omging.

De enquête werd in totaal
door dertig cliënten ingevuld.
Een verbeterpunt was dat een
van de cliënten alleen een goed
contact had kunnen opbouwen
met de vervanger. De genoemde
positieve punten waren de serieuze
benadering van de therapeuten
en de snelle planning van
behandelingen.

winkel&bedrijf 07

Starter in de regio
Elke moment
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Elke moment
Elke Reijnen
Kerkstraat 1
Sevenum
06 13 23 54 99
info@
elkemoment.nl
www.elkemoment.nl
Horeca en B&B
1 augustus

Activiteiten
Elke moment is een sfeervol
koffiehuis waar klanten goede
koffie en verse thee kunnen
drinken. Er is een kleine
06
lunchkaart met
uitsluitend

08

gezonde en verse producten.
Op de eerste verdieping is de luxe
B&B waar twee volwassenen en
twee kinderen kunnen
overnachten. Op de zolder kunnen
vriendinnengroepjes, familie of
andere gezellige mensen een
creatieve workshop ’Hippe kip’
komen volgen.
Doelgroep
Bij Elke moment is iedereen
welkom. De mensen uit omstreken, het winkelend publiek, de
wandelaars en fietsers die even
een tussenstop willen maken en
de vakantiegangers die een
bezoekje nemen in Sevenum.

Onderscheidend vermogen
Elke moment wil zich
onderscheiden van de massa.
Het koffiehuis is kleinschalig en
er heerst rust. Een plek om even
stil te staan en te genieten.
Een plek waar ontmoeting tussen
mensen plaatsvindt en de
letterlijke ont-moeting: even
moet er even helemaal niets.
Klanten kunnen genieten van
de verse koffie, de pure en
eerlijke producten die geserveerd worden tijdens de lunch.
Iedereen kan zijn eigen plekje
uitkiezen in het sfeervolle
koffiehuis, het knusse terras,
of in de groene tuin.

winkel&bedrijf 01

Advertorial

Arbeidsmigranten werken graag bij De Kemp in Horst

‘Integreren doe je zelf’
Het is een bekend gegeven dat afhankelijk van de vier seizoenen Noord-Limburg hét
werkdomein is voor veel Polen. Ook bij De Kemp in Horst, een vermeerderingsbedrijf van
asperge-, aardbeienplanten en onderstammen voor vruchtbomen. Het bedrijf maakt gebruik
van arbeidsmigranten die er voor korte of wat langere duur werken en wonen. Vaak het
gezin, familie en vrienden achterlatend in Polen. Zo ook Ewa Kalata (54) uit het Poolse
Chelmno en het jonge stel Gregor en Justyna Czernia uit Czestochowa, allebei 34 jaar oud.
Sparen voor bruiloft
Ewa Kalata spreekt geen Nederlands maar
is bij De Kemp omringd door Poolse collega’s
waarvan sommigen onze taal wel machtig
zijn. Gregor en Justyna vertolken de vragen en
antwoorden die gesteld worden. Ewa: “Ik werk
hier telkens voor een periode van 4 x 4 weken,
soms ook langer maar dat hangt af van hoe
druk het is. Drie jaar geleden ben ik hier voor
het eerst komen werken. Ik wil zoveel mogelijk
geld sparen voor de bruiloft van mijn zoon. Ik
heb vier kinderen: drie zoons en een dochter. Zij

DÉ PAS
FOTOGRAAF
VAN HORST

zijn allen getrouwd, op mijn middelste zoon na.
Daar werk en spaar ik nu voor.” Wanneer Ewa
vrij is zit ze achter de pc om met het thuisfront te
skypen. Voordat ze in Horst kwam werken, was zij
kassière in een grote Poolse winkel. Haar contract
werd niet verlengd en bij gebrek aan werk in
haar vaderland, besloot ze uit financiële noodzaak
buiten Polen werk te zoeken.
Conservatorium
Een grote hobby van haar is zingen (sopraan).
Zij heeft op het conservatorium gezeten en speelt
ook nog bügel als de beste. Haar dagelijkse bood-

schappen doet ze in Horst bij de Plus, Belweder,
Albert Hein, Aldi of Lidl. Samen met nog vijf
collega’s woont ze nu tijdelijk in een boerderij van
De Kemp in Castenray. Op de vraag of Polen zich
wel eens misdragen door overmatig drankgebruik
zegt Ewa: “Omdat ik zelf geen alcohol drink en
vrijwel nooit ga stappen, kan ik daar niet over
oordelen. Volgens mij is er weinig verschil tussen
Nederlanders en Polen qua drankmisbruik. Ik kom
hier om geld te verdienen en te sparen, niet om
te feesten. Ik ben hier te gast en wil geen slechte
indruk achterlaten,” aldus de Poolse.
Werken aan toekomst
Gregor en Justyna Czernia zijn al sinds 2005
uit hun woonplaats Czestochowa vertrokken naar
Horst. Net als Ewa wilden ook Gregor en Justyna
sparen voor een bruiloft: hun eigen bruiloft.
Gregor werkt als voorman bij De Kemp en Justyna
doet er administratief werk en begeleid Poolse
arbeidsmigranten wanneer deze ziek zijn en naar
de dokter moeten. Zij heeft een verbindende
functie tussen de Poolse werknemers en de
Horster werkgever. “We volgen een keer per week
Nederlandse les in Venray en zijn van plan ons
definitief in Horst te vestigen. We willen graag
de Nederlandse nationaliteit maar dat komt nog
wel,” zegt Gregor.
Hun dochter Olivia, 15 maanden oud, heeft
wel de Nederlandse nationaliteit. Omdat zij hier
opgroeit is de keuze van Gregor en Justyna om
in Nederland te blijven een logische. “In Polen
worden de banen ingevuld door mensen uit
Oekraïne en Roemenië tegen extreem lage uurlonen. Onze toekomst ligt derhalve hier in Horst,”
aldus Justyna.
Ken je verantwoordelijkheid
De vrije uurtjes besteedt het gezin aan fietsen, wandelen, zwemmen, tv kijken en boodschappen doen in Horst. De relatie met de buurt
waarin ze wonen is prima. “We hebben goed

Kiest u voor kwaliteit?

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

contact met onze Nederlandse buren en komen
regelmatig bij elkaar over de vloer. Samen
barbecuen en gezellig wat drinken is één de
dingen die we als buurt organiseren. Keileuk en
je leert elkaar beter kennen.
Natuurlijk lezen we wel eens over misdragingen van Polen maar volgens mij wordt dat
ook opgeblazen in de media. Nederlanders
moeten niet roomser willen zijn dan de paus.
Wij drinken ook een glaasje wijn of bier maar
met mate. Je moet je verantwoordelijkheid kennen. Dat geldt niet alleen voor ons maar voor
iedereen,” besluit hij het interview.

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

vanaf
1 augustus
open
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Te koop vers fruit, o.a. frambozen,
blauwe bessen, aardbeien, rabarber
enz. naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Zorgboerderij d’n Bongerd in
Sevenum.
Dagbesteding voor ouderen met
lichte zorgbehoefte. Zowel PGB als
Zorg In Natura mogelijk. Bel Irma voor
meer informatie 077 850 18 31.
Te Koop: hakselmachine
voor privégebruik.
Tel.: 077 36 64 445
Te koop blauwe bessen,
tevens zelf plukken na tel. afspraak.
P. Kusters, Niesweg 5 Hegelsom.
Tel. 06 58 86 32 52.
Opruiming Van Hout & Janssen,
Piet Mondriaanstraat 1 in Deurne.
Aanbiedingen uit voorraad leverbaar,
dus snel in huis. Ruime keuze (hoek)
banken, (relax)fauteuils, woonprogramma’s en slaapkamers. Koopzondag
9 augustus 12.00-17.00 uur.
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Engelse les.
Neem nu (voornamelijk) conversatie
lessen Engels volgens een eenvoudige,
speelse lesmethode met thema’s uit
de dagelijkse praktijk. Op dinsdag- en
woensdagmiddag. Inlichtingen:
annyhaenraets@hotmail.com

Viertal Ponyclub Witten
horst Limburgs kampioen
Door: Ponyclub Wittenhorst
Het Limburgs outdoorkampioenschap dressuur voor pony’s en paarden vond op zaterdag 1 en zondag 2 augustus
plaats in Reuver. Het viertal van Ponyclub Wittenhorst behaalde de eerste prijs in de klasse Licht.

Gevonden in Horst, nabij de Drink
en rode fietspad langs A73, een
zwarte fietstas met inhoud.
Tel. 077 785 10 37.
Verloren zijkapje 125cc Mustang
motor op route Oude Peeldijk-Zwarte
Plakweg-Driekooienweg-Kerkkuilenweg
richting Helenaveen-Liessel. Tegen zeer
passende beloning terug te bezorgen,
tel. 06 53 29 07 73.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Tuin leeghalen, haag inkorten.
Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Te huur diverse ruimtes,
geschikt voor o.a. atelier, opslag
of werkplaats. Gelegen aan de
Stationsstraat 127 te Horst-Hegelsom.
Telefoon: 06 54 36 44 84.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

De jury beoordeelde de proef van
het viertal als een mooie proef en
zij behaalde hiermee de eerste prijs.
Met deze prestatie mag het viertal
Limburg vertegenwoordigen tijdens
de Hippiade te Ermelo op zaterdag
29 augustus.

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 21 st!
r
o
in H

Tijdens de Hippiade strijden
verenigingen uit Nederland om het
Nederlands kampioenschap in de
breedtesport.
Het viertal van Ponyclub
Wittenhorst uit Horst bestond uit
de amazones Kim Deenen, Amber

Billekens, Indy Kleuskens en Anoek
Deenen. Zij werden begeleid door
Suzanne Wijers. Reserves waren
Bente Schriever en Louka Sijbers.
Daarnaast behaalde Indy Kleuskens
met haar pony Orchard nog een vijfde
prijs in de dressuurklasse D-B.

Open toernooi T.V. Apollo ‘69

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

T.V. Apollo ’69 uit Sevenum houdt ook dit jaar een open tennistoernooi. Dit vindt plaats van zondag 23 tot
en met zondag 30 augustus.

Verloren zijkapje

Onder de nieuwe naam Summa
Open worden wedstrijden gespeeld
op de tennisbanen in Sevenum.
In diverse categorieën wordt een
week lang gestreden om eeuwige
roem. Inschrijven is nog mogelijk

125 cc Mustang

Tegen zeer
Op de route:
passende
Americaanseweg
beloning terug
Oude Peeldijk
te bezorgen
Zwarte Plakweg
53 29 07 73
06
Driekooienweg
Kerkuilenweg richting Helenaveen
Vanuit Helenaveen richting Liessel

tot en met woensdag 12 augustus
18.00 uur of totdat het toernooi vol
zit. Op zondag 23 augustus worden de
wedstrijden vanaf 19.00 uur gespeeld.
Maandag 24 tot en met vrijdag
28 augustus worden er vier rondes

gespeeld van 17.30 tot 18.45 uur en
van 20.00 tot 21.15 uur. In het weekend wordt er op zaterdag 29 augustus
vanaf 09.00 uur uur gespeeld en de
finaledag op zondag 30 augustus
begint om 09.30 uur.

Finale Poels Meubelentoernooi
Het Poels Meubelentoernooi, de Noord-Limburgse kampioenschappen Jeu de Boules, vond afgelopen week
plaats in de Kasteelse bossen te Horst. Van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli werden de voorrondes
gehouden. In totaal waren er 181 deelnemers, afkomstig uit 27 dorpen uit de regio Noord-Limburg.

Crist Coppens
LEKKER MAKKELIJK

Malse kogelbiefstuk
3 stuks 7,50

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gegrilde ham +
100 gram snijworst
samen 3,25

Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Geldig van 3 t/m 8 augustus 2015

geldig
t/m zaterdag
8 augustus
2015

De beste 32 spelers speelden op
zondag 2 augustus de finale. Aan het
einde van de middag werden de
winnaars bekend gemaakt. De eerste
plaats ging naar Frans Janssen uit

Merselo. Hij deed dit jaar voor de
tweede keer mee aan het Poels
Meubelentoernooi.
Mien Janssen uit Heide eindigde
op de tweede plaatsen en Tiny in

het Zandt uit Velden werd derde.
De beste deelnemer van Horst aan
de Maas was Mart Arts uit Horst.
Hij viel net buiten het podium en
werd vierde.
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MTB streetrace
Wielervereniging Limburg Express Cycling Team (LECT) houdt op zaterdag
15 augustus de tiende editie van de Pulse mountainbike (MTB) streetrace.
De wedstrijd vindt plaats in Melderslo.

Regiokampioen
schappen

De streetrace wordt gehouden
voor de Melderslose Kennedymars.
Het programma begint om 16.00 uur
met de jeugdwedstrijden. Alle jongens
en meisjes in de leeftijd van 6 tot
en met 15 jaar kunnen meedoen.
Ze starten in drie verschillende leeftijdscategorieën. Om 17.15 uur starten
de recreanten voor een wedstrijd
over 45 minuten. De wedstrijdmiddag
eindigt met een koers voor de licentiehouders. Zij starten om 18.45 uur voor

een wedstrijd over één uur. Namens
het Limburg Express Cycling Team
verschijnen de volgende renners aan
de start: Guus Mol, Frank Seuren, Lucien
Volleberg en Wilco Verwegen. Ook zal
Nederlandse MTB streetrace- kampioen
Jeroen Boelen uit Drunen meedoen.
Inschrijven (in de feesttent aan
de Rector Mulderstraat) kan zowel op
de dag zelf als via voorinschrijving.
Kijk voor meer informatie op
www.mtbstreetrace.nl.

Korfbaldagen Lottum
Op Sportpark Oud Aast in Lottum vonden van dinsdag 28 tot en met
donderdag 30 juli de korfbaldagen plaatst. Deze werden georganiseerd
door S.V. Lottum en Sportevents 4 Kidz. Uit de hele regio waren
122 kinderen aanwezig om drie dagen lang met plezier korfbalspellen
en -vormen te spelen. Door het scoren van 500 doelpunten met
z’n allen haalden de meiden 650 euro op voor Stichting Kans op
Toekomst.

Succes voor
dressuuramazone
Geen punten, toch sterke race
Door: PC/RC De IJsvogel
Dressuuramazone Mandy
Cornelissen uit Horst deed goede
zaken tijdens de Regiokampioen
schappen zondag 2 augustus te
Reuver. In de klasse Z2 behaalde ze
in de ochtend bij de eerste proef
een derde prijs.
In een sterke ring van
24 deelnemers werd ze derde en
plaatste zich daarmee voor de kür op
muziek later die middag. “Mijn doel
was zeker om top 10 te rijden in deze
sterke ring. Om dan een derde plaats
te veroveren is gewoon fantastisch.
Mijn paard Fiorette liep een van haar
beste proeven en dat vond mijn
trainster Inge Coenen ook”, aldus de
amazone. Later in de middag reed ze
naar een vijfde plaats in de kür op
muziek. “Ik kon heerlijk rijden op de
muziek die ik samen met Inge Coenen
had gekozen. Een kür die ik niet echt
met Inge geoefend had maar die wel
in mijn koppie zat. Fiorette was wel
moe en maakte in de middendraf een
paar taktfouten, maar voor de rest
was ik supertevreden en werd over
beide proeven vierde.”

Door: Stichting Van Leuven Racing
De zevende ronde van het Britisch Superbike stond in het weekend van 31 juli, 1 augustus en 2 augustus op de kalender op het bloedsnelle
Thruxton. Kevin van Leuven uit Swolgen kwam hier uit in de Superstock 600 klasse samen met het G&S team.
De pechvogel was helaas nog
niet verdwenen en door verschillende
tegenslagen in de kwalificaties kon
Kevin niet verder komen dan een 26e
startplek op de grid. Punten pakken

zou dus bijna een onmogelijke taak
worden, maar toch was Kevin vastbesloten er voor te gaan. Kevin reed een
sterke race en wist de een na de ander
te verschalken. Hij eindigde op een 17e

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

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

plek. Zou de race niet zijn ingekort vanwege een uitgelopen tijdschema had
Kevin zeker nog een paar punten kunnen scoren. Kevin: “Het is een frustrerend weekend geweest op momenten.

Ik heb wel voldoening kunnen halen
uit het wedstrijdverloop en de motor
gaf me weer het vertrouwen om te
pushen. Ik hoop nu de stijgende lijn
voort te zetten.”

Superdeals:

Blue Band
kuip of vloeibaar

Coca-Cola

Alle soorten
2 kuipjes à 500gr of flessen à 500ml
2,10 – 3,10

Alle soorten
2 flessen à 1,5 liter
3,58

2 voor 1,75 2 voor 2,50
Geldig van wo 5 t/m di 11 augustus 2015.

Hele zomer tijd voor BBQ; 3 bakjes 6,00

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Blij met prestatie
Op grond van deze prestatie
mag de Horster dressuuramazone
door naar de Nederlandse
Kampioenschappen te Ermelo die
op 4 en 5 september gehouden
worden. “Ik ben erg blij met mijn
prestatie, maar ook supertrots
op de prestatie van een van mijn
protegeetje Emma Nabben die op
zaterdag reservekampioen werd bij
de pony’s in de klasse L1, ook zij
mag naar het NK te Ermelo. Dus we
hebben beiden de komende weken
genoeg te doen om ons optimaal voor
te bereiden. We gaan daar in Ermelo
gewoon genieten. Het was een
superweekend.”

Autobedrijf

Fer van Lin

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

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

ZIJN ZE GEK GEWORDEN?
LAATSTE WEKEN!

2E ARTIKEL €1,00
KORTING OVER KORTING

*geldig op reeds afgeprijsde artikelen
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl
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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.

Mestvergisting, kans of bedreiging?
In Horst aan de Maas en omliggende gemeenten kennen we een
aantal mestvergisters. Daarnaast liggen er initiatieven voor nieuwe
vergisters. Hoe gaan we hiermee om? Alleen bij de boer zelf of juist
alleen centraal? Stellen we kaders wat betreft volumes of sturen we op
transportbewegingen?
Mest- of biovergisters zijn in
principe chemische fabrieken.
Bij calamiteiten, waarvan er in
Duitsland al situaties zijn geweest,
wordt de volledige inhoud van de

vergister geloosd om het proces van
gasproductie te stoppen. Tevens is
er bij calamiteiten gevaar voor het
ontsnappen van gaswolken met giftig
gas en bestaat er explosiegevaar. In

Coevorden is in het verleden een hele
woonwijk geëvacueerd. Als overheid
hebben we een verantwoordelijkheid
deze ontwikkeling te volgen en van
kaders te voorzien.
Ook zien we een toename van
zware transportbewegingen. Naast
mest worden diverse bijproducten
aangevoerd. Dit gebeurt met grote
vrachtwagens, vaak ongeschikt voor
de smalle landbouwwegen in onze

omgeving. De infrastructuur is niet uitgerust voor deze schaal van transport.
Vorige week schreven we al dat we
als overheid hier een verantwoordelijkheid hebben.
Uit verschillende ervaringen
van omwonenden van een
mestvergister blijkt dat er veel
stank- en geuroverlast is. De stank
wordt onder andere veroorzaakt door
aan- en afvoer van producten, opslag

in de open lucht en verpompen
van biomassa. Op locatie worden
vaak ook restproducten bewerkt en
verwerkt waardoor extra stank- en
geuroverlast mogelijk is.
Als gemeente zijn we aan zet.
Wij gaan voor kaders, zowel in Horst
aan de Maas als in de hele regio.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Stoelendans? Kans om fouten recht te zetten
In Venlo geeft men na twee jaar regeren een wethouderszetel van de
PvdA aan het CDA. Dit was, puur om partijpolitieke redenen, vooraf
afgesproken. Kennelijk stond niet de stabiliteit van het college voorop of
het belang van de burgers dat men een wethouder lang genoeg een
portefeuille laat bezetten om het werk effectief te laten doen. Dit is
ordinaire baantjes- en zeteljacht. Er kunnen best goede redenen zijn
waarom een wethouder de volle vier jaar niet vol maakt, maar toch
niet deze.
In Horst aan de Maas lopen we de
kans op een soortgelijk scenario. Een
Venlose CDA-lijsttrekker werd de kans
geboden om in Horst aan de Maas als

wethouder een stap te zetten in zijn
politieke CDA-carrière. Niet helemaal
naar de zin van de raadsleden, maar
och.

Extra kostbaar voor onze gemeente
omdat plotseling bleek, geheel tegen
de uitingen rond de verkiezingsperiode
in, dat het CDA eigenlijk toch wel twee
(of misschien wel drie?) mensen een
wethouderschap wilde toedichten.
Weer niet de burgers op de eerste
plaats, maar de baantjes en ook het in
woord zo zuinige Essentie en de PvdA
gingen hierin mee.
Nu lezen we een fake interview op
de website Horst Sweet Horst, haast
niet van echt te onderscheiden, waarin

een jonge wethouder in Horst aan de
Maas gevraagd wordt om de vacante
wethouderszetel in Venlo op te komen
vullen. Weet hij hier eindelijk een
beetje de weg en gaat hij alweer. Niet
meer zoeken naar een huis?
Als dat fictieve scenario waarheid
zou worden, is dat in ieder geval hét
moment om de verhoudingen in het
college een beetje te brengen zoals
het zijn moet, één Essentie, één PvdA
en één CDA en daarnaast de post van
CDA-burgemeester. Dan wordt eindelijk

recht gedaan aan de eerdere beloftes
over het aantal wethouders.
We mogen hopen dat het zo gaat,
want je zou toch niet de persoon
willen zijn, zelfs als dat je al eerder
min of meer beloofd was, die na
mogelijk vertrek van de Venlose CDAwethouder een onnodig baantje zou
krijgen aangeboden terwijl dat bij de
verkiezingen niet nodig leek.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

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

Hof van Kronenberg

anco lifestyle centre

HUIS van de STREEK

Beej Mooren

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Blauwebessenland

Lunchroom Lekker Gewoën

Boerderijwinkel Lenders

Museum de Kantfabriek

Bootcamp Power

My-LifeSlim

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eethuis BRaM

Toffedag.nl

FotoID

Toffe Dagstrand

Het Aardbeienland

TVI Computers

Het LoopCentrum

Ut Snoephuuske

Het Maashotel

VARG Outdoor & Travel

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Kreuzelweg 3, Horst

Stationsstraat 137, Hegelsom

Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
Americaanseweg 8, Horst

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

Pieter Belsstraat 34, Horst
Meterikseweg 84, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
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Veerweg 11, Broekhuizen

Kronenbergweg 19, Kronenberg
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ANBISE afslank- detox- hypno coaching
www.anbise.com, Sevenum
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Fietstocht Beleef de Dag
• Hegelsom
Zorgboerderij Wienes.
Ma. 24 en 31 augustus, di. 25 augustus en
1 september, do. 27 augustus en 3 september.
Steeds van 09.30 - 12.00 uur en van
13.30 - 15.30 uur. Info.: dhr. J. Buijssen,
tel. 077-3982296.
• Lottum
Gemeenschapshuis Smetenhof,
wo. 2 september van 10.00 - 12.00 uur.
Info.: Anita Meelkop, tel.: 077-4632338.
• Meerlo
KBO-ruimte, Mgr. Jenneskensstraat.
vr. 4 september van 10.00 - 12.00 uur.
Info.: Jan Engels, tel.: 0478-691808.
• Melderslo
MFC De Zwingel, di. 1 september. van 10.00
- 12.00 uur. do. 3 sept. van 10.00 - 12.00 uur.
Info.: dhr. L. Jenniskens, tel. 077-3982475.
Een fietstocht voor 55-plussers in de
gemeente Horst aan de Maas!
De fietstocht vindt plaats op woensdag 16 september. De route is ca. 40 kilometer. Er zijn twee
startpunten:
1. De Witte Hel in Horst.
Starttijd tussen 09.00 en 11.00 uur.
2. Het Maaspaviljoen in Broekhuizen.
Starttijd tussen 09.00 en 11.00 uur.
Bij de start ontvangt u enkele lekkernijen voor
onderweg. En een tegoedbon voor een kop koffie
met vlaai (alleen inwisselbaar bij uw startlocatie
gedurende de starttijd). En natuurlijk ontvangt
u de fietsroute met activiteitenprogramma. Het
inschrijfgeld bedraagt € 6.
Op diverse plaatsen op de route is muziek.
Thema 2015: Talententour!
In het Maaspaviljoen kunt u zich laten inspireren
door verschillende bewonersinitiatieven uit onze
gemeente. Horst aan de Maas heeft veel talent,
dat op unieke wijze wordt ingezet voor medebewoners. Er is veel informatie te krijgen. Laat u
verrassen!
Inschrijven
De inschrijving begint op 17 augustus. Voor het
aanmelden is geen aanmeldkaart nodig. Wilt u
meefietsen, dan kunt u zich aanmelden op de
volgende plaatsen:
• Gemeentehuis Horst aan de Maas
tijdens kantooruren. Inschrijven kan hier van
17 augustus tot 12 september.
• Broekhuizen
Gemeenschapsruimten Naesenhof.
wo. 2 september van 11.00 - 12.00 uur.
Info: Mien Colbers, tel.: 077-4632139.
• Griendtsveen
Joke Steeghs, Meester ter Voertstraat 6,
doorlopend, mits thuis aanwezig.
Vanaf medio augustus tot 1e week september.
Tel.: 0493-529266.
• Grubbenvorst
KBO-ruimten Grootoord, Zumpel 34,
Grubbenvorst.
Za. 15 augustus van 10.00 uur tot 12.00.uur.
Wo. 19 augustus van 19.00 uur tot 21.00 uur.

• Meterik
MFC de Meulewiek, wo. 19 augustus van
13.30 - 14.30 uur. Info: Henk Smeets,
tel.: 077-3988895.
• Sevenum
KBO-ruimte De Wingerd. wo. 12 en 19 aug. en
2 sept. van 10.00 - 12.00 uur. vr. 14 en
28 aug. van 10.00 - 12.00 uur. zo. 23 aug.
en 6 sept. Van 10.30 - 12.00 uur.
Info.: Piet Thijssen, tel. 077-4671545.
Bij de inschrijving dient u het inschrijfgeld van
€ 6 contant (liefst gepast!) te betalen. U ontvangt
dan het Beleef-de-dag-tasje 2015. Dit tasje is op
17 september het startbewijs.
Scootmobielen
De route is helemaal met de scootmobiel te rijden.
U dient er wel zelf van overtuigd te zijn dat u en
uw scootmobiel in staat zijn om de route van
40 km te volbrengen. Deelname is op eigen risico.
In geval van nood kunt u natuurlijk altijd contact
opnemen met de organisatie.
Bus
Kunt of wilt u niet fietsen, maar wilt u deze dag
toch meebeleven? Dan kunt u zich aanmelden
voor de bus. Dat kan van 10 t/m 14 augustus
bij Piet Thijssen van de KBO Sevenum
(077-4671545). Van 17 t/m 28 augustus kan dat
bij Huub Raassens (06-53936906) iedere dag van
10.00 tot 12.00 uur. Afhankelijk van de aanmeldingen vertrekt de bus vanuit Sevenum en/of Horst.
U wordt daarover later geïnformeerd. Het inschrijfgeld betaalt u op de dag zelf bij het instappen.
U ontvangt dan ook het tasje en inhoud.

Op 28 juli werd mevrouw Surminski – Jacobs uit Hort maar liefst 100 jaar! Burgemeester Kees van Rooij
feliciteerde haar persoonlijk. Naast een boeket bloemen overhandigde hij haar het herdenkingsbord van
Horst aan de Maas. Van harte gefeliciteerd.

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. Maak kennis 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
• Cultuur.

We zien u graag op 12 september, op de Dag
van de Democratie!

Bekendmakingen

Tips en opmerkingen
Deelname is op eigen risico. Zorg dat uw fiets
in orde is. Neem een bandenplaksetje mee.
Neem de verkeersregels in acht en volg strikt
de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.
Let op de weersverwachting en pas daar uw
kleding op aan.
Organisatie
Werkgroep Beleef de Dag, waarin vertegenwoordigers van de KBO’s Horst en Sevenum,
Synthese, de Zorggroep, en de gemeente Horst
aan de Maas. Voor informatie kunt u contact opnemen met Piet Thijssen van de KBO Sevenum.
Telefoon: Tel: 077-4671545.

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

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
Reindonkerweg 6a
Grubbenvorst
Burg Termeerstraat 29

Horst
St. Lambertusplein 6
Dijkerheideweg 21
Meterikseweg 80
Doevenbosweg 4

Lottum
Hombergerweg ong.
Meerlo
Veestraat 8

Sevenum
Beatrixstraat 6
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Je draagt geen vrijetijdskleding op het werk’

Als de temperaturen stijgen, kleden we ons
graag wat luchtiger. Shirtjes zonder mouwen en
korte broeken komen dan uit de kast. Een korte
broek is echter prima voor thuis, maar niet voor
op het werk, vindt 78 procent van de inwoners
van Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Een luchtig hemdje en korte broek op kantoor
als het dertig graden is? Ruim driekwart van de
inwoners vindt dit geen goed idee. “Ik vind het
niet gepast om in een korte broek op kantoor te
verschijnen. De meeste kantoren hebben airco, dus
je kunt gewoon een lange broek of niet te korte jurk
dragen. Het is ook geen gezicht zo`n korte broek
als er mensen van buiten het bedrijf het kantoor
binnenlopen”, reageert deze inwoner. Een ander
heeft daar wat minder moeite mee: “Zelf doe ik
dit niet. Maar ik heb er geen enkel probleem mee
als collega`s dat wel doen.” Ook slippers horen niet
thuis in het werktenue, vindt 83 procent. “Slippers
hoor je niet op kantoor te dragen, maar in je vrije
tijd thuis of op het strand. Op kantoor vind ik dat je

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
78%

Eens
18%
Neutraal
4%

Ik loop op kantoor
in korte broek
‘Het is niet gepast’
‘De meeste kantoren hebben
toch airco’
‘Wij zijn verplicht nette kleding
te dragen’

netjes gekleed moet gaan en daar horen zeker geen
slippers bij.” Sommige werkgevers verplichten hun
werknemers altijd een jasje en stropdas te dragen,
ook als het warm is. Zij vinden dat je er op je werk
altijd representatief uit moet zien. Daar is 84 procent
van de inwoners het mee eens. Of een jasje en
stropdas onder representatief kleden valt, daar zijn
de meningen over verdeeld. “Wat `representatief`
is kan elke organisatie echter zelf invullen. Zolang
het maar past bij de identiteit van de betreffende
organisatie”, merkt iemand op. “Er is ook luchtige
representatieve kleding en dat staat zeker bij hoge
temperaturen prima. Een jasje met stropdas vind
ik bij hoge temperaturen zelfs geen gezicht”, vindt
deze inwoner.
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

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

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Bespreking Poll week 30

Het is jammer dat Powerman hier niet meer plaatsvindt
Onlangs werd bekend dat de duathlonwedstrijden Powerman niet meer in
Horst aan de Maas gaan plaatsvinden. Volgens gemeente Horst aan de Maas en
de organisatie was er onvoldoende draagvlak onder de bevolking. Jan Peeters
uit Melderslo zegt in een reactie op onze website: “Van de gemeente vind ik
dit een krachtig doch terecht besluit. Na vele jaren van ergernis rondom het
hele gebeuren, is er nu dan toch naar de burger geluisterd.” De meerderheid
van de stemmers, 84 procent, is het met hem eens en vindt het niet erg dat
Powerman niet meer in Horst aan de Maas plaatsvindt. Er zijn ook mensen

die een ander geluid laten horen. Zoals Ivo uit Horst. “Doodzonde dat zo’n
topevenement weggaat uit Horst. Wederom een kleine groep mensen die veel
kabaal maakt en dus uiteindelijk zijn zin doordrijft. Zag steeds meer mensen
uit de regio meedoen met Powerman. Natuurlijk zijn er een aantal mensen die
tijdelijk last heeft van zo’n evenement. Maar manmanman wat een kabaal van
een klein groepje mensen dat doet alsof de overlast onoverkomelijk is. Ook zijn
er vele vrijwilligers actief bij een Powerman die een centje voor hun vereniging
bijverdienen.”

Jongeren zijn te kieskeurig bij locatie
starterswoningen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Jongeren willen graag in hun eigen dorp blijven wonen. Dat bleek ook maandag 3 augustus in Kronenberg, toen jongeren in een bijeenkomst aan wethouder
Bob Vostermans duidelijk maakten wat hun woonbehoeftes waren. Samengevat
willen ze meer en goedkopere huurwoningen in Kronenberg, want buiten het
dorp willen ze eigenlijk niet wonen. Aan de ene kant logisch. Als je in een klein
dorp bent opgegroeid, heb je daar natuurlijk je vrienden en familie, verenigingen
en favoriete café. Dorpen hebben ook vaak een hechte gemeenschap en daar wil
je graag bij blijven horen.

Maar is de precieze locatie van een starterswoning nu echt zo belangrijk?
Je zou ook kunnen zeggen dat jongeren al blij moeten zijn als er überhaupt
meer starterswoningen in Horst aan de Maas komen. Maakt het heel veel uit of
je nu in bijvoorbeeld Kronenberg gaat wonen of een paar kilometer verderop
in een ander dorp? Zo groot is Horst aan de Maas nu ook weer niet. Iedereen
heeft wel een auto of fiets waarmee hij of zij gemakkelijk het geboortedorp kan
bereiken.
Jongeren zijn te kieskeurig bij locatie starterswoningen, wat vindt u?

Marieke
ment...
Je kunt je het bijna niet
voorstellen met die warme
temperaturen van de
afgelopen dagen, maar er zijn
dus mensen die het altijd koud
hebben op kantoor. En dan
voornamelijk jonge vrouwen.
Althans dat beweren
onderzoekers van de Universiteit
van Maastricht. Zij ontdekten dat
de standaardnormen die
wereldwijd worden gebruikt
voor kantoorairco- en
verwarming gebaseerd zijn op
een berekening uit de jaren 60
van de vorige eeuw. Toen werd
uitgegaan van de
warmteproductie van de
gemiddelde man: 40 jaar oud en
70 kilo zwaar. Dat blijkt de reden
te zijn waarom jonge vrouwen
die kantoorwerk doen altijd
klagen over koude handen en
voeten en zelfs in de zomer nog
met een winterjas aan achter
het bureau zitten.
Ik ben geen man van 40 jaar
oud en weeg ook geen 70 kilo.
Toch heb ik het vrijwel nooit
koud op kantoor. Ik sta er zelfs
om bekend, ben misschien wel
berucht, dat ik in de winter
vrolijk het raam open gooi. Voor
de frisse lucht natuurlijk en ook
omdat ik het snel warm heb.
Collega’s die een deur verder
zitten, vragen zich al niet meer
af waar die koude luchtstroom
ineens vandaan komt. Overigens
ben ik niet zo egoïstisch dat ik
anderen in de kou laat zitten
hoor. Als iemand met blauwe
lippen en een snotneus vraagt of
het raam alsjeblieft dicht mag,
maak ik daar geen probleem
van.
Ook in huis ben ik niet van
de verwarming op 23 graden en
alle ramen en deuren dicht. Licht
en lucht, daar hou ik van.
Misschien is dat dan wel de
reden waarom bezoek bij mij
’s winters nooit langer dan een
uur blijft.

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 31) > Voor een echte vakantie moet je het land uit > eens 19% oneens 81%
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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 vragen we inwoners van Horst aan de Maas naar hun favoriete plekje.

Het favoriete plekje van
Jan Althuizen
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 Jan Althuizen, kunstschilder uit Griendtsveen.

Vakantiecolumn

Zomerlezen
De redactie van HALLO Horst aan de Maas heeft een aantal inwoners gevraagd tijdens de zomermaanden een gastcolumn te
schrijven. Het thema: vakantie. Deze week de column van Marian
van Leth uit Horst.

Wie in Griendtsveen op de
Helenaveensweg, net na de bebouwde
kom, rechtsaf het bos inloopt, komt
terecht op het Nonnenpad. Dit pad
gebruikten de zusters van het
Griendtsveense klooster vroeger om de
Peel in de gaan. Het pad maakt tegenwoordig deel uit van een wandelroute
door de Peel naar Deurne. Het slingert
zich door de bossen en wie er bij hoogwater wandelt, doet er goed aan een
paar laarzen mee te nemen. Ten tijde
van het interview met Jan Althuizen is
het echter droog en zonnig. “Als je hier
rechtdoor loopt dan kom je uiteindelijk
bij het Toon Kortoomspark uit, maar wij
gaan hier linksaf het paadje in”, wijst
hij. Het is even klauteren, maar dan
kom je terecht bij wat voor Althuizen
een favoriete plek is om zijn schildersezel op te stellen. “Ik raak niet uitgekeken in de Peel”, vertelt hij. “Het is een
landschap vol ritme en tegenstellingen.
Van het spiegelgladde water tot aan
de dikke bosranden. Het Peellandschap
vormt het leidend motief in mijn schilderijen.”

Stil plekje
Voor 1885 was dit gebied een en
al moeras. Totdat, onder leiding van de
familie Van de Griendt, de ontginning
begon. “Hier kun je goed de gevolgen
van de ontginning zien. Het symboli-

seert de historie van Griendtsveen.”
Op dit plekje in de Peel kom je niet
veel mensen tegen, al weet Althuizen
dat het ook een favoriete plaats is
voor verliefde stelletjes. Veel heeft de
schilder niet nodig als hij op pad gaat.
Een schoudertas met daarin zijn schilderspaletten, twee borden waarop hij
zijn verf mengt, zijn penselen en water.
Het doek ligt op een driepoot of soms
gewoon op de grond. “Hoewel ik graag
in de Peel ben, zoek ik niet per se een
stil plekje uit. Al zet je me midden
op de markt neer, ik schilder overal.

Soms pak ik de fiets en rij langs het
kanaal. Dan stop ik ergens en gebruik
mijn fiets als ezel.” Althuizen gaat voor
zijn schilderijen op zoek naar thema’s,
zoals vergankelijkheid. Hij schildert
geen natuurgetrouw landschap, maar
geeft er zijn eigen interpretatie aan.
Zijn schilderijen bestaan uit lijnen en
vlakken, de mensfiguren zien er uit als
stammen van bomen net als de dieren.
“Anders wordt het zo’n poëzieplaatje
en daar hou ik niet van. Ik werk intuïtief en als het dan anders wordt dan
gedacht, dan is dat niet erg.”

Zomerlezen. In jeugdbibliotheekland inmiddels een bekend
fenomeen. Klassikaal wordt de
afspraak met de basisschoolleerlingen gemaakt dat in de zomer
een aantal boeken wordt gelezen
om de zomerdip te voorkomen en
de taalvaardigheid op peil te
houden. De ludieke beloning voor
het lezen van ieder boek: een
sticker van de bibliotheek.
Maar zomerlezen voor volwassen, dat is ook een goed idee.
Zomerlezen hoeft niet alleen in de
zomer te zijn. Lezen kan ook in de
winter of herfst. Lezen voor je
plezier, om informatie op te doen
met tegelijk het bijkomende
voordeel dat de taalvaardigheid
op peil blijft. Volwassenen lezen
juist in de zomerperiode wel meer
in tegenstelling tot kinderen. In de
winterperiode slokken werk, sport
en allerlei andere activiteiten de
tijd op.
Tijd of prioriteit, probeer

Kom spelen in ons
maïs labyrint!

Pret
ng
voor jod
en ou

zomerlezen eens om te zetten in
lezen met de seizoenen mee:
lezen bij de kachel of open haard,
in de sneeuw of in het weekend
heerlijk in de ochtend met een
kop koffie en croissantje. Wat u
leest maakt niet uit: een glossy
tijdschrift, mooi boek, de krant,
lekker letters vreten met ook nog
een voor u aansprekende inhoud!
Lange stukken, dikke boeken of
columns zoals deze. U laat uw
brein werken, de tijd vliegt voorbij
en u houdt uw taal daarmee lenig
en vaardig: driedubbele winst!
De sticker als motivatie ontbreekt
maar leestips kunnen wij voor u
als bibliotheekmedewerkers
voldoende leveren: u vraagt, wij
stemmen ons advies er op af.
Lezen levert blijere, slimmere,
empathische en tevreden medeburgers op: gezelliger dus voor uw
omgeving. Alleen al het schrijven
van deze column over lezen,
maakte mij vrolijker!
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HALLO op vakantie...
“Ik ga op vakantie en neem mee: mijn paspoort, tandenborstel, zonnebrandcrème en de HALLO natuurlijk!” De redactie van HALLO Horst aan de Maas krijgt wekelijks foto’s
van mensen die op vakantie gaan en het nieuwsblad meenemen. Daarom nu een hele pagina met allemaal vakantiefoto’s.

... in IJsland
Riet en Jan Janssen uit Meterik waren samen Marcel en Natascha Linders en Antoinette Tacken op
vakantie in IJsland. Zij brachten onder andere een bezoek aan de watervallen Gullfoss, in de gouden cirkel.
Volgens de vijf is IJsland een erg mooi land. “Prachtige natuur en vriendelijke mensen. Een echte aanrader.”

... in San Francisco
Anja en Peter Claasen uit Horst reisden af naar de Verenigde Staten
voor een rondreis, die begon in Los Angeles. In vier weken tijd hebben
Anja en Peter ruim 6.600 kilometer afgelegd. In het westen van de
Verenigde Staten hebben zij ook de gevangenis Alcatraz bezocht, op een
klein eiland in de baai van San Francisco. Daar vonden ze even de rust
om de HALLO te lezen.

... in Letland
Gert en Philomène Billekens uit Sevenum maakten een autorondreis door de Baltische staten en Sint
Petersburg. “Hoogtepunten voor ons zijn altijd toevallige ontmoetingen. Op weg naar Kraslava, in het oosten
van Letland, waar we een wandeling wilden maken, zagen we in een weiland mensen aan het hooien. De
jongen (11 jaar), die goed Engels sprak, vertelde ons dat hij samen met zijn moeder en een buurman aan
het werk was. Hij woonde met zijn twee zussen en ouders in Daugavpils. Het was zomervakantie en oma kon
wel wat hulp gebruiken, want opa leefde niet meer”, aldus Gert en Philomène.

... in Parijs
... in Saint Jean Pied de Port
Het begon allemaal met het Pieterpad, zes zusjes en schoonzusjes in Swolgen aan de Donkstraat en
eindigde met een familiefeest. Nu zijn de zusjes Roos, Nelly en Ria Camps uit Swolgen naar de Spaanse grens
gewandeld. In het grensstadje Saint Jean Pied de Port kwamen ze even tot rust met de HALLO.

Leden van Jeu de Boules Swolgen vierden het vijfjarig bestaan van
de club in Parijs. Drie dagen lang genoten ze van het ‘Boules-mekka’. Bij
de Eiffeltoren werd een groepsfoto met de HALLO gemaakt. “We hadden
geen but, die waren we vergeten, maar een aansteker diende als
uitstekend vervanger. Het hoogtepunt van onze trip, het petanquetoernooi in Parijs, was helaas afgelast.”
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Varen met HALLO

‘Snel bij de Duitse grens’
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op het veerpont.
Waar gaat de reis naar toe?

themavakantie 15
Kinderfeest?
Potje bowlen!
(Kinderfeestarrangement)
www.nienshoreca.nl - Baarlosestraat 4 - MAASBREE - 077-465 2219

www.speeltuinroeffenmart.nl

Mariëlle Wijnhoven (44) fietst
samen met Robert Willemsen (45) een
klein rondje. Beiden zijn afkomstig uit
Melderslo. Ze hebben het veer nodig
om aan de overkant van de Maas te
komen. “We zijn even naar Vitelia in

Horst gaan kijken en komen net van
Arcen af. Normaal fietsen we een groter
rondje, maar dat laat het weer vandaag
niet echt toe. We zijn vanuit Horst naar
het fietsveer gegaan en hebben daar
de oversteek naar Arcen gemaakt. Nu

komen we weer terug en gaan we met
het grote veer”, vertelt Mariëlle. “Het
voordeel van het veer is dat je gewoon
heel snel bij de Duitse grens kunt zijn”,
meent Robert. Hij laat aan Mariëlle de
eer om op de foto te gaan.

Naar Horst aan de Maas

Vakantiegevoel beleven

‘’Pluk je eigen
blauwe bessen
voor €2,50 per kilo’’
Verse bessen voor €5,00 per kilo.

Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Horst aan de Maas elke week bezoekers aan Horst aan de Maas.
Waarom bezoeken zij onze gemeente?

gramma’s,
60 kraampjes, kinderpro
ramma
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liv
op het Wilhelminaplein
ELKE DONDERDAG
vanaf 23 juli tot 20 augustus

Zomerse
markten
Bij de speeltuin in recreatiepark
De Schatberg in Sevenum staan Diana
(37) en Erwin (39) Heuver naar hun
spelende kinderen Jordi (10) en Esmee
(6) te kijken. “Via het internet zijn
we hier terecht gekomen. Het is onze
eerste trip naar Limburg. Alleen Diana
is hier vroeger wel eens op vakantie
geweest”, zegt Erwin. Het gezin
komt uit Vroomshoop, iets boven

Almelo, en wilde qua landschap echt
het vakantiegevoel beleven. Diana:
“Bij ons heb je veel platte weilanden
en daarom zijn we naar Limburg
gekomen. Hier kunnen we grotten en
heuvels, of zoals de kinderen zeggen:
bulten, bekijken.” Het gezin heeft er al
meerdere trips opzitten. “Zo zijn we dus
naar de grotten in het zuiden geweest,
naar het Drielandenpunt en Valkenburg.

Het is allemaal erg goed bevallen”,
zegt het stel. Ook hun verblijf in Horst
aan de Maas is helemaal in orde. “Er is
hier veel te doen voor de kinderen en
daarom zijn we hierheen gekomen.”
De amilie blijft nog tot zaterdag.
“We kijken wel waar we nog heen
gaan. Waarschijnlijk gaan we wat
markten in de beurt bekijken of net
waar er wat te doen is.”

Van 12.00 tot
18.00 uur

Buitengewoon compleet!
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Fenna van den Munckhof
17 jaar
America
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
‘If I had a gun’ van ‘Noel Gallagher’s
High Flying Birds’. Het nummer heeft
geen speciale betekenis voor me, ik
vind het nummer gewoon heel mooi.
Op Rock Werchter heb ik ze het nummer live horen spelen. Het was een
heel rustig en goed optreden en ik heb
dan ook volop genoten.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Zwitserland. Hier gaan we al jaren naar
op vakantie. Hier woont familie van me
en pap en mam gingen hier vroeger
ook vaak heen. Waarschijnlijk ga ik binnenkort beginnen met rijlessen, zodat
ik zo snel mogelijk zelf naar Zwitserland
kan rijden.
In welke historische tijd had je
willen leven?
In de tijd van de ontdekkersreizigers.
Graag zou ik dan zelf meegaan tijdens
zo’n ontdekkingstocht en dus ook zelf
nieuwe gebieden ontdekken. Welk

gebied precies zou mij niet uitmaken,
als er maar een tropisch klimaat heerst.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een rondreis door Portugal, Roemenië,
Griekenland, Servië, Egypte, ZuidAfrika, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland,
Peru, Argentinië, de VS, Canada, IJsland,
Scandinavië en Groot-Brittannië. Dat
zijn er natuurlijk een heleboel, haha.
Maar als ik dan echt voor een bepaalde
bestemming zou moeten kiezen zou ik
kiezen voor Australië. Ik zou dan een
rondreis door dit land maken zodat ik
alles kan zien. Het land zelf spreekt
me vooral aan door de mooie natuur.
Bovendien zijn er ook veel mooie films
gemaakt over en in Australië, dus het
lijkt me tof om het land dan ook in het
echt te kunnen bewonderen.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik een hele dag met een helikopter over Nieuw-Zeeland en Australië
vliegen. Vervolgens zou ik steeds
uitstappen. Zo kan ik dan veel gebieden
zien in een dag. Natuurlijk zou ik mijn
vriend Bas meenemen.

aan Fenna
van den Munckhof

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag nog willen leren surfen en
piano spelen. Het surfen zou ik graag
in Australië willen leren. Verder ben ik
al gitaar aan het leren spelen en als ik
dat een beetje onder de knie heb ga ik
waarschijnlijk een jaar pianoles nemen.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
De band Coldplay. Dan zou ik ze
persoonlijk zeggen dat ik hun laatste
album maar niks vind en dat ze weer
goede albums moeten gaan maken net
als vroeger. Op een of andere manier
klinkt hun nieuwe album niet écht als
Coldplay. Natuurlijk zou ik ze ook graag
een paar nummers willen horen spelen.
Wat deed je als kind het liefst?
In bomen klimmen, boomhutten
bouwen en op een vlot varen in de
beek. Thuis hebben we een grote tuin
en verderop is een beek. Ik bouwde
vaak met mijn tweelingzus Lotte en
de buurtkinderen een vlot. Daar heb ik
hele goede herinneringen aan.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?

Dan zou ik een hond willen zijn.
Honden zijn hele vrolijke en lieve dieren, als je ze maar goed behandelt. Zelf
heb ik een labrador, Shadow.
Hoe zie jij jouw toekomst?
In de toekomst wil ik graag dierenarts
worden. Dat betekent dat ik eerst nog
2 jaar vwo ga doen. Vervolgens zou ik
dan diergeneeskunde gaan studeren
aan de universiteit in Utrecht. Als ik
dan in Utrecht op kamers ga, mag ik
mijn paard Terra meenemen en mag
ik hem daar stallen. Dat lijkt me heel
leuk, want dan kan ik ook meer tijd
aan haar besteden. Waarschijnlijk blijf
ik daarna gewoon in America wonen.
Mijn opa en oma wonen dicht bij ons
huis. Misschien gaan pap en mam daar
wel wonen en dan kan ik in ons huis
blijven wonen.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar en hoe zou je dit dan
doen?
Dan zou ik het op een berg vragen.
Welke berg maakt mij niet uit, als er
maar een mooi uitzicht is. Maar ik hoop
eigenlijk dat ik gevraagd word. Ik vind
namelijk dat het iets is wat de man zou
moeten doen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou een tatoeage met een betekenis
nemen. Wat precies weet ik nog niet,
maar ik zou hem net onder nek willen.
In de toekomst zou ik er wel een willen, maar daar is mijn moeder het niet
zo mee eens, haha.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik willen dat ik zou kunnen
vliegen. Dan zou ik de hele wereld
kunnen ontdekken, zonder zo veel
reiskosten te betalen. Verder lijkt het
me heel mooi om alles vanuit de lucht
te kunnen zien.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Waarschijnlijk aan een festivalticket.
Aan het Rock Werchter-ticket gaf ik ook
mijn laatste geld uit van die maand.
Maar als het écht mijn laatste 50 euro
zou zijn, zou ik het uitgeven aan een
ticket voor het festival Glastonbury.
Dit is een heel vet festival in Engeland
en het duurt wel 6 dagen.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat ik hoofdpijn had, dat was eigenlijk
het enige wat ik dacht. Waarschijnlijk
komt het omdat ik gisteravond een erg
gezellige verjaardag heb gehad.

Administratie Partners

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

Wij regelen het voor u!

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

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

Bivakkeren
Tijdens mijn wekelijkse
autorijles doemen ze overal op.
Campers, caravans, vouw
wagens en nog wat andere
voertuigen die kunnen
functioneren als vakantie
verblijf. Het liefst inclusief een
paar fietsen en zooi op een
imperiaal, rijdend de camping
tegemoet. Lekker terug naar
het oergevoel.
Zelf heb ik traumatische
ervaringen met kamperen.
Bij het zien van Campinglife op
RTL 4 begin ik al te gruwelen en
beleef ik alles weer opnieuw.
Om ons heen gaan de haringen
en pinnen de aarde in als in
boter, maar onze kampeerplek is
altijd net het bodemoppervlak
uit de Pyreneeën. Uiteindelijk
staat de complexe tent op
wonderbaarlijke wijze overeind.
Dan begint het anderhalve week
lang stuntelen op een luchtbed
waarvan de inhoud na één nacht
al gehalveerd is, waardoor je als
een soort Quasimodo over de
camping loopt. Koken met zo’n
setje van drie pannetjes op een
gammel gaspitje. Het eten wat
erin zit wil maar niet opwarmen,
maar die klemmetjes zijn binnen
een mum van tijd net zo heet als
het pannetje. Belaagd worden
door muggen, die elke drie
seconden weer reïncarneren.
Plus elke ochtend zowat de tent
uitdrijven van de hitte.
Dat alles was echter nog niet
genoeg. Toen we een keer in
Italië bivakkeerden, werden we
de eerste ochtend verrast door
familie Slak. Ze wemelden in
parades over het tentzeil, de
luchtbedden, de slaapzakken, de
kussens. Overal. Hoe die beesten
in de tent kwamen, blijft een
godswonder.
Maar als ik dan uiteindelijk
weer voet op Horster bodem zet
en terug ben gekeerd in mijn
habitat, waardeer ik alles extra
veel. De inductiekookplaat met
plek voor vijf pannen, mijn
matras met binnenvering, een
toilet dat je niet hoeft te delen
met een horde andere homo
sapiens en een huis vrij van
buikpotigen. Nee, mij krijg je
niet meer in een tentje.
Rosanne
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Reünie-repetitie
Ter ere van het 60-jarig jubileum organiseert Muziekvereniging
St. Hubertus uit Hegelsom een reünie-repetitie op zaterdag 5 september.
De repetitie vindt van 18.30 tot 21.00 uur plaats in Zaal Debije.
herinneringen opgehaald en archief
materiaal bekeken.
Oud-leden kunnen zich aanmelden via www.hubertus.nl/5september

Onder leiding van diverse dirigenten van weleer wordt er samen
muziek gemaakt. Behalve muziek
maken, worden er ook samen

Afsluiting Limburgs Orgelfestival
in Lottum
Tijdens het Orgelfestival Limburg worden in de provincie Limburg in totaal vijftig orgelconcerten gegeven.
Het sluitingsconcert van dit festival vindt op zondag 16 augustus plaats in Lottum.
Het orgelconcert vindt plaats
in de St. Gertrudiskerk van Lottum
en start om 16.00 uur. De organist
is Geert Verhallen. Hij is behalve
organist ook dirigent en componist
geweest bij onder andere het

Kemmerekoor uit Geijsteren en bij
de Zangers van Sint Frans uit Venray.
Tijdens het concert begeleidt hij de
Gemengde Zangvereniging Arcen op
het Randebrock orgel.
Het koor staat onder leiding van

Roel Verheggen. Dit is het laatste
concert van Verheggen als dirigent
van de Gemengde Zangvereniging
Arcen. Roel Verheggen speelt
ook enkele solopartijen met zijn
dwarsfluit.

anco lifestyle centre
steunt Erato
In het artikel ‘anco lifestyle centre steunt Erato’ in de editie van
donderdag 30 juli is abusievelijk de naam van de directeur van anco
lifestyle centre fout vermeld. De juiste naam is Patrick Bierens.

E3 International Delivery Services B.V. is een internationaal opererend
transportbedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in het uitvoeren van
spoedtransporten door heel Europa.
In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar
gemotiveerde, flexibele chauffeurs.

CHAUFFEUR (fulltime, m/v) C/CE
Voor het vervoeren van stukgoed binnen Nederland.
Chauffeur dient in het bezit te zijn van rijbewijs
B/C/CE/CCV-B/Code 95 en ADR is een pre.

OPROEPCHAUFFEUR m/v
Voor het vervoeren van goederen binnen Nederland.
Chauffeur dient in het bezit te zijn van rijbewijs
B/C/CE/CCV-B/Code 95 en ADR is een pre.
(Gepensioneerden en vutters kunnen ook solliciteren!)
Uw CV kunt u sturen of mailen naar:

E3 International Delivery
& Taxi Services BV

Cursusmarkt in De Kantfabriek
Om textielliefhebbers een idee te geven van het brede aanbod aan cursussen en workshops voor komende
herfst en winter organiseert Museum De Kantfabriek in Horst zaterdag 22 augustus een grote cursusmarkt.
In het najaar van 2015 gaan er
in Museum De Kantfabriek weer een
groot aantal cursussen en workshops
van start, zoals kantklossen,
hoeden maken en breien. Naast
een presentatie van dit nieuwe

najaarsaanbod, zijn er demonstraties
te zien van ‘Monumenten in
herinnering’ en lingerie maken. Ook
zal er een tweedehandsboekenmarkt
gehouden worden in de
textielbibliotheek. Tevens treden de

drie jonge musici Nienke Wijnhoven
(zang), Miel Hoeijmakers (gitaar)
en Bas Jenniskens (piano) op. De
cursusmarkt vindt van 11.00 tot 16.00
uur plaats. Voor meer informatie, kijk
op www.museumdekantfabriek.nl

Optreden Belgische band Binger
De Belgische rock ‘n rollband Binger staat zaterdag 8 augustus op het podium van Motorcamping d’n Toerstop
in Melderslo. Het concert start om 21.30 uur.
De muziek die gespeeld wordt,
is ‘pubrock’ te noemen, zoals
die gespeeld werd in Londen en
omgeving voor de punkgolf losbarstte.

Centraal staat hier de muziek van
bands als Dr. Feelgood, the Inmates
en Nine Below Zero, maar ook
muziek van George Thorogood en

Omar & The Howlers. Naast covers
van deze bands, wordt er ook een
aantal eigen nummers in dezelfde stijl
gespeeld.

Staatsie 1866 geopend met Open
Monumentendag
Tijdens het weekend van Open Monumentendag, op zaterdag 12 en zondag 13 september, is Staatsie 1866 in
Horst geopend voor onder meer rondleidingen.
Het thema van Open
Monumentendag 2015 is ‘kunst en
ambacht’. In Staatsie 1866 worden
oude foto’s tentoongesteld en
mensen kunnen worden rondgeleid in

de Bed & Breakfast.
Tijdens Open Monumentendag
openen in het land monumenten
hun deuren voor het publiek.
Jaarlijks wordt deze dag door zo’n

900.000 mensen bezocht. De Staatsie
is op zaterdag 12 september geopend
van 09.00 tot 16.00 uur en op
zondag 13 september van 09.00 tot
17.00 uur.

T.a.v. Personeelszaken
Mercuriusweg 12
5971 LX GRUBBENVORST
info@e3services.nl
www.e3services.nl

www.e3services.nl
Gebr. Hermans B.V.

Uw totaalpartner van zaai tot oogst

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega
die ons bedrijf komt versterken voor de functie van:

Allround Tractorchauffeur
De werkzaamheden bestaan uit al de voorkomende tractor
werkzaamheden, van zaai tot oogst, in de akkerbouw en
vollegrondsgroenten. Wij bieden een afwisselende en uitdagende baan
met een prima passende beloning, in een prettige werksfeer binnen een
jong en enthousiast team.
Als profiel hebben wij het volgende voor ogen:
• Relevante werkervaring;
• zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
• flexibele inzet;
• in bezit van minimaal rijbewijs B;
• collegiaal;
• op full- of parttime basis;
• ZZP-ers ook mogelijk.
Ben jij diegene die wij zoeken en spreekt deze baan je aan, aarzel niet
en bel: (077) 465 1772 of stuur / mail je sollicitatie naar:
Gebr. Hermans B.V.
Oude Heldenseweg 8c | 5993 RA Maasbree
info@hermansloonbedrijf.nl
www.hermansloonbedrijf.nl
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Agenda
Knuffelbeer Festival
maakt line-up bekend
Dit jaar wordt het Knuffelbeer Festival voor de vijfde keer georganiseerd. Het festival vindt plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus in
America. Het festival is in de laatste jaren steeds groter geworden.
De volledige line-up is inmiddels bekend.
Op vrijdag start het festival om
20.00 uur. Deze avond staat in het
teken van house- en technomuziek.
De headliners zijn Bram Fidder, Tim
Schilder en Eb & Vloed. Het programma wordt aangevuld met regionaal talent, zoals Lucky Done Gone,
Keezus Christus en Huijsmeester &
Fedettsky.
Het Knuffelbeer Festival begint
op zaterdag om 15.30 uur met

de band Depthclegg Delis. Verder
staan onder andere The Black Cult,
The Afterveins, Mountain Bike en
de Engelse band Pure Beauty op
zaterdag op het podium. Het festival
wordt afgesloten met het dj-collectief
Schoolplein. Overige namen die de
line-up compleet maken, zijn Early
Adopters, Tamarin Desert en Hector
Lada. Kijk voor meer informatie op
knuffelbeerfestival.nl

Livemuziek

Zomermarkt

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

do 6 augustus
12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein

do 13 augustus 12.00-18.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Natuurwandelvierdaagse

Kantkloscafé

ma 3 augustus t/m
do 6 augustus,
iedere avond vanaf 18.30 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen
Locatie: Horst aan de Maas

vr 7 augustus 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Broekhuizenvorst
Vorster Markt

zo 9 augustus 11.00-17.00 uur
Locatie: café ‘t Dörp

Livemuziek

Styn’s Summer Beats
za 8 augustus 22.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Optreden Bedlam
za 8 augustus 22.00 uur
Locatie: café Blok 10

Microrave

do 13 augustus 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Kronenberg

Windhondenrennen
zo 9 augustus 10.00 uur
Organisatie: Osse Windhonden
Renvereniging ’t Haasje
Locatie: manege D’n Umspring

Melderslo
Optreden Binger

Horst

za 8 augustus 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

za 8 augustus
Locatie: motorcamping D’n Toerstop

do 6 augustus
12.00-18.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Optreden Manito

Smedendemonstratie

zo 9 augustus 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

zo 9 augustus 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Zomermarkt

Smeden demonstratie

Activiteiten in Museum De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert zondag 9 augustus verschillende activiteiten voor jong en oud.
Zo is er een demonstratie smeden in de smederij van Museum De
Locht georganiseerd. Daarnaast treedt
liedjeszanger Mart Vervoort op in het
Brouwhoês. Ook aan de kinderen wordt

gedacht: ze mogen een lapje weven
of zich vermaken met de museumspeurtocht, miniatuurkermis en oude
spellen. Bovendien zijn op dit moment
de tijdelijke tentoonstellingen ‘Van CVV

tot ZON: 100 jaar veiling’ en ‘Klokken van
de geniale Limburgse klokkenmaker Jean
Wilmar’ nog te bewonderen. Voor meer
informatie over activiteiten in Museum
De Locht, kijk op www.museumdelocht.nl

Gipsygitaar op zomerpodium

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen
je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je
investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je
gerichte coaching en opleidingen.

Onze klant Wijnen Square Crops specialiseert
zich sinds 1990 in de teelt van paprika’s en
komkommers. Voor de locatie in Egchel zijn
we op zoek naar een

Meewerkend voorman komkommerteelt
Je begeleidt een groep medewerkers in de kas en samen streven
jullie naar de beste resultaten. Je bent verantwoordelijk voor gewasen oogstwerkzaamheden en je bewaakt de kwaliteit.
Accuraat, stressbestendig en flexibel… je bent het allemaal. Je hebt
ervaring in de komkommerteelt en bent in staat de werkzaamheden
in goede banen te leiden. Je geeft op een positieve en motiverende
manier leiding aan de groep.
Het bedrijf biedt een uitdagende fulltime baan met toekomstperspectief. Je start via AB Werkt, maar bij gebleken geschiktheid
zijn er mogelijkheden voor een vast contract bij de opdrachtgever.
Voor meer informatie over het bedrijf zie www.square-crops.com.
Solliciteer via de site van AB Werkt of stuur direct je CV naar
horst@ab-werkt.nl

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

Zigeunergitarist Manito geeft zondagmiddag 9 augustus een optreden op het zomerterras van Café Cambrinus in
Horst. Dit concert begint om 16.00 uur.
Als jong kind raakte Manito
verslingerd aan de Spaanse gitaar en
ontwikkelde hij zich tot virtuoos op
dit instrument. Zijn oom, die gitaar
en piano speelde, bracht hem de fijne
kneepjes bij. Dit alles ging zonder
noten lezen.

Door veel met andere muzikanten
te spelen en zelfstudie heeft
Manito een karakteristiek geluid
ontwikkeld. Zijn spel is intuïtief en
heeft veel dynamiek. Dankzij de
vele improvisaties klinkt zijn muziek
spontaan. Hij beheerst met gemak

alle aan zigeunermuziek verwante
stijlen zoals gipsy traditionals uit de
Sinti- en Romacultuur en muziek
in de sfeer van de beroemdste
zigeunermuzikant aller tijden, Django
Reinhardt, die met Hot Club de France
grote successen vierde.

Gezamenlijke mis Maasdorpen
De parochies van Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum, Meerlo, Swolgen en Tienray vormen
sinds 1 januari van dit jaar de Parochiefederatie Maasdorpen. In dit kader vindt op zondag 16 augustus om 10.30
uur een heilige mis plaats in de kerk van Tienray.
De gezamenlijke mis wordt
opgeluisterd door koorleden uit alle
parochies met medewerking van
misdienaars en lectoren uit de federatie. Dit betekent dat er deze zondag

in de andere parochies geen heilige
mis wordt opgedragen. Er is bewust
gekozen voor de kerk in Tienray,
omdat in dit weekend de Mariafeesten
bijzondere aandacht hebben. Zo is er

op zaterdag 15 augustus om 20.00 uur
een Hoogmis met aansluitend een
lichtprocessie. Op 16 augustus is er
‘s middags om 15.00 uur een Marialof
met Sacramentsprocessie.

Jubileumweekend Tennisclub
Grubbenvorst en SV Aspargos
Tennisclub Grubbenvorst en volleybalvereniging SV Aspargos bestaan dit jaar allebei 50 jaar. Beide clubs
organiseren daarom samen een jubileumfeestweekend. Het feestweekend wordt georganiseerd op zaterdag 5 en
zondag 6 september op sportpark D’n Haspel en is vrij toegankelijk voor iedereen.
Op zaterdag 5 september staan
een aantal sportactiviteiten op het
programma. Jacco Eltingh, een tennisser die bekend is van zijn dubbelspeloverwinningen met partner Paul
Haarhuis, geeft enkele tennisclinics.
Beachvolleyballer Reinder Nummerdor
verzorgt met zijn voormalige volleybalpartner Richard Schuil clinics
beachvolleybal en ook spelen zij een

demonstratiepartij. Verder wordt er een
ook demonstratiewedstrijd Bossabal
gespeeld, een speciale vorm van volleybal op trampolines. Gedurende de
hele dag wordt er een beachvolleybalen beachvoetbaltoernooi georganiseerd, waarbij er zowel recreatief (vier
tegen vier) als prestatief (drie tegen
drie) gespeeld kan worden. Opgave
hiervoor via www.aspargos.nl is nog

mogelijk. De zaterdag wordt ‘s avonds
afgesloten met livemuziek door de
band Ready2Go. Op zondag staat er
een Franse dag op het programma met
onder andere een wijn- en kaasproeverij en de mogelijkheid tot jeu de boulen
onder leiding van ervaren spelers. Voor
meer informatie en voor het volledige
programma, kijk op www.tennisclubgrubbenvorst.nl of www.aspargos.nl
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

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

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

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)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Huisartsenpost
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
7 t/m 13 augustus 2015
Tandartspraktijk 2 J’s
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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
Lottum
Meerlo

Beatz and Bandz summerfestival
In rijhal Hoogveld in Lottum werd van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus het Beatz &
Bandzfestival gehouden. Tijdens het festival waren er optredens van bands en dj’s. Zo traden tijdens deze
dagen onder meer dj Styn, Kid de Luca, Pet Detectives, de Nachtburgemeesters en Thalamus op.

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

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Bouwvakfeesten in Horst
Op het Wilhelminaplein in Horst vonden vrijdag 31 juli de inmiddels traditionele Bouwvakfeesten plaats.
De optredens vonden plaats vanaf een steiger die opgebouwd was tegen café De Lange. Het hoofd
programma van de avond werd gevormd door de band Proost. Dj Mistr T zorgde in de pauzes voor de muziek.

Alarmnummer

112

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

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

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

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

Rabo Fietsdag zaterdag 5 september

FIETSEN VOOR DE CLUBKAS
Op zaterdag 5 september organiseert Rabobank Horst Venray voor de tweede keer de Rabo Fietsdag.
Tijdens die dag kunnen leden van Rabobank Horst Venray geld bij elkaar fietsen voor een vereniging naar keuze.
De afgelopen maanden hebben ruim 250 verenigingen/ stichtingen zich aangemeld.

Ledenaanbiedingen
‘Dichterbij Horst
Venray’ zomereditie
Op 5 juni ontvingen onze leden de
zomereditie van ‘Dichterbij Horst Venray’,
het ledenmagazine van onze bank.
Graag attenderen wij onze leden op drie
aantrekkelijke zomeraanbiedingen:
1) Het Aardbeienland in Horst
2) Clevers IJS in Grubbenvorst, Arcen,
Overloon, Plasmolen en Take Away in
Roermond
3) Attractiepark Toverland in Sevenum.
De ledenaanbiedingen vindt u op
bladzijde 38 van Dichterbij Horst Venray.

25-JARIG JUBILEUM
CHRISTEL WAGEMANS

Vermaak en versnaperingen
De Rabobank Fietsdag wordt een leuke, gezellige fietstocht
door de omgeving van Horst en Venray. Elke vereniging
fietst met maximaal 25 deelnemers een route van ongeveer
30 kilometer. Tijdens de route is er van alles te zien en te beleven.
Op de diverse start- en pauzeplekken zorgen verenigingen
en stichtingen voor vermaak. Zo is er muziek, toneel en dans.
En zijn er demonstraties en bezienswaardigheden. Verder zorgen
de locaties/verenigingen voor een hapje en drankje ter plekke.
De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de betreffende
locatie of vereniging. Zo steunen de fietsers de activiteiten van
de verenigingen of stichtingen. Uiteraard kunnen de fietsers
ook hun eigen lunchpakketje meenemen.
Routes
Dit jaar hebben we 6 prachtige routes voor de fietsers! Wij
bedanken TWC Oranje en Fietsvierdaagse Venray hartelijk voor
hun inzet bij het samenstellen van deze routes!
De routes zijn als volgt:
1. Venray (Hockeyclub MHCV) - Holthees (Hoeve de Knol) Wanssum (Sportpark de Meulebèèk) - Meerlo (Speulplats) Venray
2. Venray (Hockeyclub MHCV) - Ysselsteyn (Tennispark) - Merselo
(mini Camping de Linde)- Heide (Gemeenschapshuis de Hei) Venray
3. Swolgen (Sportpark Kerkebos) - Wanssum

(Sportpark de Meulebèèk) - Wellerlooi (Taste & Go) - Wellerlooi
(Melkveehouderij Zeegers)* - Swolgen
4. Kronenberg (Gemeenschapshuis de Torrekoel) - America
(Golfhorst) - Griendtsveen (Gemeenschapshuis de Zaal) America (Peelmuseum) - Kronenberg
5. Grubbenvorst (Sportpark d’n Haspel) - Sevenum (de Blokhut)
- Horst (Sportpark Wittenhorst) - Grubbenvorst (speeltuin
Mart Roeffen) - Grubbenvorst
6. Horst (Sportpark Wittenhorst) - Veulen (Gemeenschapshuis
de Hoefslag) - Ysselsteyn (Tennispark) - Leunen (MFC De
Baank) - Horst
De Rabo Fietsdag begint om 10.00 uur. Tussen 10.00 en 11.00 uur
start-en de verenigingen. Uiterlijk 16.00 uur moeten alle fietsers
binnen zijn.
Extra actie!
Tijdens de fietsdag kunnen de fietsers nog wat extra verdienen
als ze gebruik maken van de volgende actie: Stap met je club in
Rabobank sfeer op de fiets en maak kans op een verdubbeling
van de financiële bijdrage! Wees creatief met bijvoorbeeld de
Rabo kleuren (oranje, blauw, wit) of denk aan een aankleding in
de vorm van bankproducten. De actievoorwaarden staan op onze
website.
De contactpersoon van de vereniging heeft alle informatie
ontvangen.

Rabobank Horst Venray organiseert in de zomermaanden iedere
1e zaterdag van de maand een Hypotheek Inloopspreekuur.

Op de Rabobankwebsite vindt u uitgebreide
informatie over het gebruik van de Rabo scanner. Ga naar ‘particulieren’ en voer de zoekterm
‘Rabo scanner’ in. U komt vervolgens bij een
uitgebreide toelichting en een instructiefilm.
Als u op ‘veelgestelde vragen over de Rabo
scanner’ klikt, verschijnen de meest gestelde
vragen en antwoorden op een rij.

Bent u iets vreemds tegen gekomen? Neem
dan onmiddellijk telefonisch contact op met de
Helpdesk Rabo Internet- en Mobielbankieren
op 0900-0905 (lokaal tarief).

Tijdens het inloopsspreekuur geven adviseurs van de Rabobank
vrijblijvend advies en antwoord op woonvragen. U krijgt een
kort oriëntatiegesprek, berekening van eventuele woonlasten,
informatie over mogelijke verbouwingen of hypotheekaanpassingen en uitleg over het Rabobank Hypotheekdossier.

U bent van harte welkom!

VEELGESTELDE VRAGEN
OVER DE RABO SCANNER

We attenderen u nog op de volgende zaken:
- De Rabobank vraagt u nooit om persoonlijke
gegevens zoals uw toegangs-, inlog- en
signeercodes of uw pincode(s).
- U krijgt de Rabo Scanner vanzelf en zonder
kosten thuisgestuurd.
- U hoeft deze dus niet zelf aan te vragen.
- Wij bellen en e-mailen u niet over het
ontvangen of het in gebruik nemen van de
Rabo Scanner.

Rabobank
Hypotheek
Inloopspreekuur

Eerstvolgende op 5 september 2015 van 10.00-13.00 uur
kantoor Kerkeveld 21 in Horst of
kantoor Schouwburgplein 13 in Venray

Op 20 augustus 2015 is Christel Wagemans
25 jaar in dienst bij de Rabobank Groep.
Christel is werkzaam als Adviseur Particulieren.
Rabobank Horst Venray feliciteert Christel van
harte met haar 25-jarig jubileum!

Zonder
afspraak
binnenlopen

voor antwoord
op je
woonvragen.

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

