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Tuinders getroffen
door extreem weer
De dertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg pleiten in een brandbrief aan staatssecretaris Martijn van Dam voor het openstellen van de WTS (Wet tegemoetkoming
schade red.) “Veel boeren en tuinders in de regio zijn zwaar getroffen door het extreme weer, we willen de staatssecretaris duidelijk maken dat de situatie ernstig is”,
zegt burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas.

bezorger Meterik m/v
Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger
voor Meterik voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl

De WTS is een schadevergoedingsregeling voor schade na extreem weer.
Door deze open te stellen kunnen de
getroffen ondernemers een schadeclaim indienen. Noord-Limburg en
Brabant zijn de afgelopen paar weken
geteisterd door hevige regen- en
hagelval en dat is niet zonder gevolgen
gebleven. Ook in Horst aan de Maas
zijn de gevolgen van het extreme weer
merkbaar. Vooral in de tuinbouwsector
is er veel schade en overlast. Van Rooij:
“Er is in de maand juni 50 procent
meer regen gevallen, dan normaal.”
Staatssecretaris Van Dam bracht woensdag 29 juni een bezoek aan getroffen
ondernemers in Limburg en NoordBrabant.
De extreme hagel van afgelopen
week heeft schade veroorzaakt aan
onder andere gewassen, kassen,
loodsen en schuren in Noord-Limburg.
Naast hagel is er in veel gebieden al
een paar weken achter elkaar enorm
veel water gevallen, waardoor veel

velden onder water staan.
Het bedrijf Kersten VOF is flink
getroffen. “Tot afgelopen vrijdag ging
het eigenlijk nog goed met de regen,”
zegt Hay Kersten. “Maar vrijdag liep
een van onze aardappelpercelen in
Evertsoord helemaal onder. Het water
kon niet worden opgevangen, de sloten
liepen helemaal dicht.” De aardappeloogst van Kersten VOF in Evertsoord
valt bijna helemaal weg. Ook op

andere percelen, onder andere aan
de Middenpeelweg, heeft het bedrijf
schade. De toekomst van Kersten VOF is
volgens Hay Kersten onzeker. “De financiële schade is groot. Misschien is dit
wel ons laatste jaar, ik weet het niet.
Maar we doen ons best,” zegt hij.
In Meerlo heeft rozenbedrijf Rosa
Mundo BV last van rozenpercelen waar
water op staat.
Lees verder op pagina 03
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Boek 100 jaar Melderslo

‘Aapjes kijken en tijdscapsule’
Ter ere van het 100-jarig bestaan van Melderslo presenteert Stichting
Geschiedenis Melderslo op zondag 10 juli een 672 pagina’s tellend boek.
Bijna alle inwoners van het dorp gingen op de foto voor de voordeur van
hun woonhuis. Initiatiefnemer Jörgen Dinnissen: “Ik wilde een zo compleet
mogelijk beeld geven van hoe Melderslo er in 2016 uitzag.”
Een enkele foto van de onverharde
St. Odastraat in Melderslo uit 1934
was de aanleiding voor het fotoboek
met meer dan tweeduizend foto’s.
Dinnissen: “Het is een van de weinige
foto’s van het dorp uit die tijd. Het is
ontzettend jammer dat de beginjaren van het dorp Melderslo zo slecht
gedocumenteerd zijn. Dat mag niet nog
eens gebeuren, vond ik.” Al langere tijd
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HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
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liep Dinnissen rond met het idee een
fotoboek over het huidige Melderslo
te maken, maar de juiste gelegenheid hiervoor deed zich nog niet voor.
Totdat het dorp een jubileumfeest ging
plannen voor haar 100-jarig bestaan.
“In 1916 werd besloten een school
op te richten in dit gebied. Daarvoor
waren er alleen gehuchten, maar
met een school werd Melderslo een
echt dorp. Daarna volgde een kerk en
steeds meer woonhuizen.” Ter ere van
het jubileum ging Dinnissen namens
Stichting Geschiedenis Melderslo zijn
eerdere idee van een fotoboek van alle
inwoners van Melderslo uitwerken.
Bijna alle 750 gezinnen uit het dorp
lieten zich het afgelopen jaar fotograferen voor de voordeur van hun huis.
“Natuurlijk wilde niet iedereen met
foto of naam in het boek. Ik schat dat
zo’n 80 procent uiteindelijk mee heeft
gedaan.”
Niet alleen de inwoners van
Melderslo, maar ook alle straathoeken
en landschapskenmerken met een
verhaal gingen op de foto voor het
koffietafelboek. “Ik wilde een zo
compleet mogelijk beeld geven
van hoe Melderslo er nu uitziet.
Sommige dingen zijn nu misschien
niet zo bijzonder, maar over 100
jaar ziet alles er gegarandeerd weer
helemaal anders uit.” Behalve heel
veel foto’s bevat het boek achterin
ook een aantal hoofdstukken met
de geschiedenis achter al die foto’s.
“Als mensen dan toch aan het
bladeren zijn, wil ik ze graag nog een
stukje informatie meegeven.” Zo laat
Dinnissen bijvoorbeeld aan de hand van
woordwolken zien wat de belangrijkste
voornamen, achternamen en beroepen
waren in het heden en verleden en
schrijft hij over het ontstaan en de
ontwikkeling van het dorp.
Vanaf 1 juli komen er een aantal
inkijkexemplaren in het dorp te liggen.
“Mensen zijn heel benieuwd hoe het
is geworden. En veel van hen zijn
natuurlijk heel nieuwsgierig naar de
foto’s. Je kunt lekker aapjes kijken in
het boek: wie woont er ook alweer
samen met wie en waar wonen deze
mensen, je kunt het nu allemaal opzoeken.” Voor Dinnissen heeft het boek

ook nog een belangrijke tweede doel.
“Het is een tijdscapsule. Ik heb het
boek gemaakt zodat mensen over 50 of
100 jaar niet dezelfde vragen hebben
over het verleden als ik zelf had. Nu is
er meer dan één foto beschikbaar en

kan iedereen in dit boek zien hoe de
mensen in Melderslo in 2016 leefden,
wat voor kleren ze droegen en hoe de
huizen en straten er uitzagen.”
Het boek wordt op zondag 10 juli
tijdens het jubileumweekend in

Melderslo officieel gepresenteerd.
Het eerste exemplaar wordt dan overhandigd aan de oudste en de jongste
inwoner van het dorp. Daarna kunnen
de inwoners van Melderslo het boek
zelf kopen.

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

Wandelvierdaagse in Sevenum
Voor de negende keer organiseerde Jongerengilde Sevenum de Wandelvierdaagse. Van donderdag
23 tot en met zondag 26 juni konden de deelnemers tochten maken door de kernen, bossen en velden
van Sevenum en Kronenberg. Door het weer waren veel wegen in modderige paden veranderd, maar
dat mocht de pret niet deren.

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.

Deze werkzaamheden voeren
wij uit op verschillende
evenementen, zoals Lowlands,
Zwarte Cross, Paaspop en
Emporium.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Ben jij:
18 jaar of ouder?
Een enthousiaste aanpakker?
Flexibel inzetbaar?
Ook bereid om ‘s avonds of
’s nachts te werken?
Wij zoeken oproepkrachten voor
diverse werkzaamheden in de
evenementensector, zoals
podiumbouw, licht/geluid en site.

Klinkt dit als jouw perfecte
bijbaan? Stuur dan een
beknopte motivatiebrief + CV
naar: info@linqeventgroup.nl

Aanbieding

Efkes Anders

€20,00

2-gangen keuzemenu

€10,-

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Een boost voor de Melderslose kermis
De kermis in Melderslo is niet meer wat het vroeger was, vinden KPJ Melderslo en café ’t Tunneke. Zij sloegen
daarom de handen ineen om de kermis in het dorp nieuw leven in te blazen. Hun oplossing? Niet meer tussen twee
kroegen op en neer lopen, maar één grote feesttent op het kerkplein.

leukst. Er is toch niets mooiers dan één
grote feesttent waar iedereen die je
kent aanwezig is?” Door in de feesttent
entree te vragen, wil de organisatie de
komende jaren ook een steeds beter
programma neer gaan zetten.
De datum van de kermis blijft wel
onveranderd: het laatste weekend van
juli. Van zaterdag 30 juli tot dinsdag
2 augustus is de kermistent te vinden

op het plein voor de kerk. ’s Zaterdags
treedt Pigtail op en draait dj Styn
plaatjes. Net als vorige jaar is er ook
een beachtoernooi op zondag. De band
30past7 staat die avond op het podium.
William: “We hebben dit jaar ook een
uitgebreider matinee georganiseerd
op maandag. Dan treden onder andere
De Teddyboys op.” Op dinsdag 2 augustus wordt een Duitse avond gehouden.

Vervolg voorpagina

Tuinders getroffen
door extreem weer

“De kermis in Melderslo is de
laatste jaren een beetje eentonig
geworden”, stellen Paul Vullings en
Bas van Westerveld van KPJ Melderslo.
Samen met William Hermens van
café ’t Tunneke zijn zij afgelopen jaar
druk bezig geweest om de kermis in
het dorp dit jaar eens flink anders aan
te pakken. Want hoewel de kermis
in het dorp qua attracties voor kinderen nog bij een van de grootste van
gemeente Horst aan de Maas hoorde,
waren de jongeren en volwassen toe

aan iets nieuws. Paul: “We gaan de
kermis een boost geven. Afgelopen
jaren stond er wel een klein tentje voor
café ’t Tunneke, maar bleven mensen
altijd op en neer lopen tussen dat café
en café ’t Paradijs, een paar straten
verder. Nu café ’t Paradijs gestopt is,
kunnen we de kermis op een centrale
plek houden.” Die centrale plek is het
kerkplein aan de Rector Mulderstraat,
waar een grote kermistent geplaatst
wordt.
Door de kermis op de schop

Het bedrijf is nu bezig met het
wegpompen van dat water. “Dit weer
brengt natuurlijk al veel extra werkzaamheden met zich mee, maar hoe
groot de uiteindelijke schade gaat zijn
is moeilijk in te schatten. Het is nu
afwachten en hopen op het beste,” vertelt Geert Mooren van Rosa Mundo BV.
Ook het perceel van aardbeienbedrijf ’t Zomerkoninkje in Melderslo
staat al een tijdje onder water. Een
deel van het water is afgevoerd, maar
te nemen, hopen de drie net zoals
het perceel staat nog steeds blank.
vroeger weer een groot publiek aan
Hoewel het bedrijf wel kan oogsten, is
te trekken. Bas: “De kermis was voor
gewasbescherming inmiddels al vier
mensen buiten Melderslo niet meer zo
interessant, een aantal jaar geleden bij- weken niet mogelijk en de komende
voorbeeld kwamen heel veel Lottumers twee weken lijken de weersverwachtingen niet beter te worden. Mogelijk
hier alle dagen kermis vieren. Er kwakomt de oogst van ’t Zomerkoninkje
men zelfs bussen uit andere dorpen
hierdoor in gevaar. “Het is voor ons
naar Melderslo.” De laatste jaren
absoluut een zorgelijke situatie. Op dit
bleef die interesse van andere dorpen
uit. William: “De jeugd wil alles op
dezelfde plek hebben. En dat is voor
de inwoners van Melderslo ook het

moment is er voor de oogst nog niks
aan de hand, maar dat kan zomaar veranderen,” vertelt Erik van Haandel van
’t Zomerkoninkje. “Toch heb ik slechtere
gevallen voorbij zien komen, dus
eigenlijk mogen we niet eens klagen.”
De Limburgse Land- en
Tuinbouwbond (LLTB) heeft in
samenwerking met de Zuidelijke
Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
een crisisteam gevormd. “Het team
richt zich momenteel op het in beeld
krijgen van de omvang van de schade,
contacten leggen met verzekeraars en
leden waar mogelijk te ondersteunen,”
zegt de LLTB. “Nog steeds is niet bij
benadering aan te geven hoe groot
de schade is. De directe schade door
de hevige regelval en extreme hagel
bedraagt zeker enkele honderden
miljoenen euro’s.”

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
Voor al uw witte, groene
en geschilde asperges
ook voor streekproducten

Wij willen iedereen bedanken voor het
in ons gestelde vertrouwen en
hopelijk tot volgend jaar.
Peter, Ron, Susan en de medewerkers van Martens Asperges.

Mackayweg 2, 5865AL Tienray - Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Koffie malen met een
koffiemolen
In het kader van het honderdjarig bestaan van Melderslo, brachten leerlingen van basisschool
De Brink donderdagmorgen 23 juni een bezoek aan Museum De Locht. De leerlingen van groep 1 tot en
met 4 kregen in het museum informatie over het dagelijks leven van vroeger. Zo gaven vrijwilligers
toelichting op hoe honderd jaar geleden het huishouden werd gevoerd en welke gewassen er allemaal
op het land groeien. De kinderen leerden dat van suikerbieten stroop wordt gemaakt en dat vlas ook
wordt gebruikt voor het maken van kleding. Groep 5 tot en met 8 nam in het kader van het eeuwfeest
op deze dag een lipdub op.

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

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

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

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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Mr. Bergerstraat Broekhuizen

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn
in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug met een
nieuwe reeks. In deze aflevering de Mr. Bergerstraat in Broekhuizen.

Kasteel Broekhuizen in 1926
In het zuidelijke deel
van Broekhuizen tussen de
Lottumseweg en de Stokterweg
ligt de Mr. Bergerstraat. Deze weg
werd begin jaren zestig van de
vorige eeuw aangelegd en is ver-

noemd naar de invloedrijke familie van
Bernard Marie Berger uit Venlo.
De familie Berger was afkomstig
uit rijke koopmanslieden en bankiers.
Bernard Marie Berger (1887-1967) was
naast beheerder van de landerijen en

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

Venlo. Tijdens zijn burgemeesterschap
werd Venlo uitgebreid met Blerick,
waardoor het inwonertal van de
gemeente met ruim 10.000 inwoners
steeg. In de tweede periode van zijn
burgemeesterschap zorgde hij ervoor
dat het zwaar getroffen Venlo na de
oorlog weer opgebouwd werd. Ook was
Bernard Marie Berger lid van de Eerste
Kamer voor de KVP en plaatsvervangend kantonrechter.
Op 27 juni 1889 kocht de vader van
Bernard, Chrétien Louis Joseph Berger
uit Venlo, het kasteel Broekhuizen.
Berger was koopman, gemeenteraadslid in Venlo en heer van Broekhuizen.
Het kasteel, gelegen aan een nu
verdwenen weg van Broekhuizen
naar buurtschap De Stokt, werd voor
het eerst genoemd in de vijftiende
eeuw. Het kasteel ging over van vader
Chrétien op Bernard Marie Berger, naar
wie de straat in Broekhuizen vernoemd is.
In de jaren dertig van de twintigste
eeuw raakte het kasteel door leegstand
in verval, totdat deze gerestaureerd
werd in 1936. Enkele jaren later, in
1944, werd het kasteel alsnog verwoest door oorlogsgeweld. De Duitsers
kasteel Broekhuizen, burgemeester
van Venlo tussen 1921 en 1940 en van namen het kasteel in en gaven het een
sleutelpositie in de verdediging van
1945 tot 1952. Tijdens de oorlog trad
een bruggenhoofd op de westelijke
Berger uit protest af toen de gemeenMaasoever. Op 30 november volgde
teraden door de Duitse bezetters buitenspel werden gezet. Hij dook onder in een massale aanval op het kasteel,

waarbij het kasteel een uur lang
door 72 stuks geschut en 60 tanks
onder vuur genomen werd. Het kasteel werd doorzeefd door granaten.
In het voorjaar van 1945 gaf
de familie Berger toestemming
om het houtwerk uit het kasteel
en kasteelboerderij te gebruiken
voor de opbouw van de zwaarst
getroffen woningen op de Stokt en
Broekhuizen. In 1939 gaf Bernard
Marie Berger opdracht voor de bouw
van het Sint Jozef kapelletje op de
Stokt. De stenen voor het kapelletje
kwamen van de gesloopte dubbele
woning die vlak bij het kapelletje lag.
Na zijn dood in 1967 werd
een aantal jaar later, in 1974, de
overgebleven ruïne verkocht door
de erfgenamen van Bernard Marie
Berger. Het kapelletje op de Stokt
is nog steeds in eigendom van de
erfgenamen Berger. In het kapelletje
is in 1986 een plaquette aangebracht
ter nagedachtenis aan de zoon
van Bernard Marie, Alfons Reinoud
Berger, die op 20 januari 1945 als
verzetsstrijder in concentratiekamp
Neuengamme om het leven kwam.
Bronnen: Historische Kring Broekhuizen/
Vorst, boek: Kruisen en Kapellen
Broekhuizen/Vorst, boek: Pastoor Janssen,
www.parlement.com, beeldbank cultureel
erfgoed

Eenrichtingsverkeer
Burg. Van de Berghlaan
De Burg. Van de Berghlaan in Tienray wordt een eenrichtingsweg voor vrachtverkeer. Gemeente Horst aan de
Maas neemt deze maatregel onder meer omdat de weg te smal is voor vrachtwagens om elkaar te passeren.

www.hadecollection.nl

Open dag 2 juli
Op 3 juli 2016 neemt Gooiendaag de
nieuwe zorgwoning in gebruik.
Een kleinschalige woonvorm waar
negen senioren komen te wonen.
Tevens is op 1 juni 2016 Gooiendaag
`t Koetshoes geopend.
Een ontmoetingsplaats en eetpunt
voor senioren.
Om dit te vieren opent Gooiendaag op
zaterdag 2 juli haar deuren.
Van 10:00 uur tot 16:00 uur staat de
koffie op de verschillende locaties klaar.
U bent van harte welkom!
Naast `t Koetshoes, Gasthuisstraat 21,
en de zorgwoning, Herstraat 1, zijn ook
de dagbestedingen op de Herstraat en
Berkelstraat geopend. Tevens is het
woonhuis naast `t Koetshoes (pand
dokter Van de Meerendonk) geopend.
Berkelstraat 3, Gasthuisstraat 19-21, Herstraat 1
Horst
Gelieve te parkeren bij cc `t Gasthoes

De Burg. Van de Berghlaan is
een erftoegangsweg. Dit is een weg
voor langzaam en gemotoriseerd
verkeer, zonder rijrichtingscheiding.
In het verlengde van de Burg. Van de
Berghlaan ligt Over de Beek. Aan deze
straat zijn diverse grote bedrijven
gevestigd. Vrachtverkeer dat op deze

bedrijven moet zijn, wordt volgens
de gemeente door de ondernemers
al aangeraden in westelijke richting
weg te rijden. Desondanks blijven er
gevaarlijke situaties ontstaan, zegt
de gemeente. De straat wordt als
sluiproute gebruikt en het uitrijden
van de Burg. Van de Berghlaan

is onveilig doordat vracht- en
landbouwverkeer een ruime bocht
moet nemen om de Spoorstaat op
te rijden. De Burg. Van de Berghlaan
wordt daarom een eenrichtingsweg.
Vrachtverkeer kan er nog wel via de
Spoorstraat inrijden, maar niet meer
vanaf Over de Beek.
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GEPLUKT Wil L’Espoir

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.

Ze werd geboren in het Zuid-Limburgse Nieuwstadt, maar woont intussen al bijna 45 jaar in Horst. Ze is yoga
docente en als ze niet in haar tuin bezig is, dan heeft ze wel een breiwerk in handen. Deze week wordt
Wil L’Espoir (63) geplukt.
In een tijd dat er nog geen mobiele
telefoons, Skype of Facebook bestonden, leerde Wil haar man Lei Litjens
kennen door middel van een briefwisseling. “Een kennis van mij had een
relatie met zijn oom en zodoende
kwamen we met elkaar in contact.

We schreven brieven naar elkaar, foto’s
sturen deden we niet. Ik wist dus niet
hoe hij eruit zag, totdat ik op een dag
bij die kennis op bezoek kwam en
Lei daar ook was. Ik wist niet wat me
overkwam. Ik was nog een meisje van
16 en hij was al 24 jaar. In mijn ogen
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
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geen
bezorgkosten
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T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Voor al uw
binnen& buitenwerken
Tel. 06 - 15 38 00 98
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J. Geraedts

biologie.” Tegelijkertijd startte ze aan
de yoga-opleiding. “Daar kwam ik mee
in aanraking toen ik nog poetste op de
huishoudschool. Er werden yogalessen
gegeven en ik was nieuwsgierig naar
wat dat was. Ik heb een les gevolgd
en dacht: dit is het. Ik ben in Sittard de
opleiding gaan volgen en startte na één
jaar met mijn eigen groep. Iemand die
me altijd erg gestimuleerd heeft, is Jan
Dinkelaar. Hij heeft me ook aangeraden
de opleiding stervensbegeleiding te
doen. Dit heeft me geleerd hoe om te
gaan met bepaalde situaties.”
“Yoga heeft mijn leven heel erg
veranderd”, vervolgt Wil. “Het heeft
me leren omgaan met emoties.
Tweeënhalf jaar geleden is Lei na een
ziekte overleden. Plotseling was ik mijn
anker kwijt en dat was een emotie die
ik niet kende, die moest ik beleven.
Dat is een proces dat ik heb moeten
leren. Ik denk altijd dat zaken op mijn
pad komen met een reden. Als ik een
doel in mijn hoofd heb, dan probeer
ik dat te verwezenlijken. Er wordt
tegenwoordig veel gepraat over een
bucketlist en ik vroeg me onlangs af:
wat is er nu belangrijk voor mij? Dat
zijn mijn gezin en familie en ook de
leden van het yogacentrum. Met elk
van hen voel ik een band. Mijn dochter
Monique, die momenteel de opleiding
tot yogadocente volgt, gaat uiteindelijk
het centrum overnemen. Ik werk nog
gewoon tot mijn 67e door, maar had
het gevoel om nu al bij de overname
stil te staan. Daarom houden we een
creatieve markt waar leden van het
yogacentrum hun hobby’s mogen
laten zien.”
Naast yoga heeft Wil ook nog tijd
voor andere dingen. Zo tuiniert ze graag
en vindt het fijn om te handwerken.
“Mijn moeder heeft ons echt opgevoed
met het gezegde: een vrouwenhand en
een paardentand staan nooit stil. Ik ben
graag bezig en zit eigenlijk nooit stil.”

BARBECUE & BUFFET

3J
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Schilderwerken

30 jaar ervaring

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.

4

echt een volwassen man”, lacht Wil.
Dat het toch wel menens was, blijkt uit
het feit dat Lei het niet erg vond om
met zijn brommertje vanuit Melderslo
naar Nieuwstadt te rijden om Wil te
zien. Op haar negentiende trouwden ze
en gingen ze wonen in Horst. “Ik was

zwanger van ons eerste kind, dus we
moesten wel trouwen. Dat was gewoon
zo in die tijd. We kregen uiteindelijk
twee dochters, Monique (44) en twintig
maanden later Cindy (42). En toen vond
ik dat we wel genoeg kinderen hadden.” Haar beide dochters hebben elk
ook twee kinderen.
Wil groeide op in een mijnwerkersgezin en was de achtste in een gezin
van elf kinderen. “Met mijn oudste zus
verschil ik zestien jaar, ik was vier jaar
toen het eerste kleinkind werd geboren.” Haar vader werkte ’s nachts in
de mijn. “Dat deed hij bewust. Hij zei:
anders zie ik nooit daglicht. Hij was
schietmeester, zorgde ervoor dat het
buskruit om de gangen vrij te maken
tot ontploffing kwam. Dat was een
gevaarlijk beroep. Daarom moesten we
hem elke avond als hij ging een kus
geven, ook al was hij vlak daarvoor
boos op ons geworden. Mijn vader was
ook wethouder. Af en toe kwam de
gemeentesecretaresse dan naar ons
huis om iets te laten ondertekenen.
Dan werden gewoon de spullen op de
keukentafel aan de kant geschoven en
dan lag er zo’n belangrijk stuk tussen
de aardappelen.” Na de lagere school
deed Wil twee jaar de huishoudschool
en vervolgens ging ze werken. Eerst
bij een hotel en later bij een naaiatelier. Verder leren zat er toen niet in.
Dat maakte ze uiteindelijk weer goed
op haar 34e.
“Ik deed toentertijd schoonmaakwerk op de huishoudschool in
Horst en werkte nog bij iemand in de
huishouding”, vertelt Wil. Omdat ze
geen diploma had, had ze echter
geen mogelijkheid om ander werk te
gaan doen. Dus begon ze, nadat haar
kinderen naar de middelbare school
gingen, aan de avondmavo in Blerick.
“Daar heb ik uiteindelijk eindexamen
gedaan in zes vakken: wiskunde,
economie, Engels, Duits, Nederland en

ND
A
UR G

0U

MEER KOPEN = MEER KORTING*
1 STUK = 25% 3 STUKS = 40%
2 STUKS = 30% 4 STUKS = 50%

*tenzij anders aangegeven

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

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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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.
Te koop ruime maisonnette.
Steenstraat 9a, Horst. Voor meer
informatie: 06 81 11 42 61.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
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
Demonstratie voeding testen. Inloop
avond Horsterweg 16c Broekhuizen.
Maandagavond 19.00/22.00.
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Dankbetuiging

Een hand… een woord… een kaart… een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd
na het overlijden van mijn lieve man, ôzze pap en opa

Grad van Enckevort
Heel hartelijk dank hiervoor! Het geeft ons kracht en sterkt ons.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk
op onze site of bel 077 467 01 00.
Kleinschalige wasserij, wassen en
drogen zoals u het thuis ook doet.
www.was-strijkservice.nl
Heerlijke vakantie in Litouwen.
Heerlijk genieten van zon, rust, ruimte
en natuur? Kom dan naar Litouwen
naar onze 6-8 pers sfeervol ingerichte
vak.woning+sauna direct gelegen aan
meer. Evt. incl. bootje. Voor info:
www.boemsplatz.com
Vrijwilliger zorgboerderij.
Bent u een enthousiaste vrijwilliger
die, samen met ons, de oudere gasten
een mooie dag wil bieden in huiselijke
sfeer op de boerderij? Neem dan
contact op met Zorgboerderij Vorster
hand, tel. 077 467 46 33.
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.
Woninginrichting bij u thuis. Wij
komen al ruim 11 jaar bij u thuis met
stalen voor tapijt, vinyl, trap bekleden,
binnenzonwering. Trap bekleden incl.
tapijt en leggen v.a. €150,00. www.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel: 06 16 37 45 14.
Tennisrackets bespannen. Vakkundig
bespannen van tennisrackets.
Vandaag gebracht, morgen klaar!
Tevens ook tennissnaren en gripjes
te koop. Tenniskraus, Grubbenvorst
Ericaplein 81 www.tenniskraus.nl
Tel. 06 18 88 52 20.
Opslagboxen in Horst-Centrum.
Nieuwe opslag-/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, Tel: 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Nieuwe kantoorruimtes, div.
afmetingen, vanaf 250 euro per mnd,
tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staat tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl

Sevenum, juni 2016

www.briensveld.nl

THEO VAN KEMPEN

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 9 juli
om 18.00 uur in de parochiekerk van Sevenum.

echtgenoot van
Dien van Kempen-Korstjaans

Dankbetuiging

“de schuuper is oetgeschuupt…”
Dank aan iedereen, voor het medeleven en alle lieve woorden van troost
tijdens de ziekte en na het overlijden van ôzze pap en opa

Joep van Dijnen
“ôzze Joop”
Het was hartverwarmend dat zo velen aanwezig waren bij zijn afscheid.
Loes en Johan, Floor
Ruud en Wendy,

Dankbetuiging
Hartelijk dank voor uw belangstelling en het medeleven
dat wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder,
schoonmoeder, oma en oma-oma

Truus Seijkens-Vollenberg
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.
Dien
Johan en Marjolein
Vera
Lotte
Eric en Ingrid
Michelle en Koen
Mike en Fabienne
Herstraat 14
5961 GJ Horst
Pap is thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen op
donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.
De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 2 juli om 10.00 uur in
Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in Venray.

Lottum, juni 2016
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 3 juli om 09.00 uur
in de parochiekerk van Swolgen.

Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
voor en na het overlijden van ôs mam en lieve oma

Trees van Lipzig
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid
en de vele lieve woorden en kaarten ons erg goed hebben gedaan.
Hartelijk dank daarvoor.
Kinderen en kleinkinderen
Lottum, juni 2016

Verse frambozen van de teler.
Onze eigen vers geplukte frambozen!
We hebben verschillende soorten
jam, siroop, honing en ingevroren
fruit. Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
Hegelsom (Horst aan de Maas).
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Opruiming fietsen. Loekie
20” kinderfietsen en diverse damesen herenfietsen 40-50% korting.
Gebruikte RIH Omega en Sparta
Ion electro fietsen. Van ‘t Groenewolt
tweewielers, Kerkstraat 30,
Broekhuizenvorst tel. 077 463 13 23.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

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

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

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van

Theo van Kempen
Wij kennen Theo als een goedlachse man die altijd in was
voor een praatje. We zullen zijn spontane bezoekjes missen.
Wij wensen Dien, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte met dit verlies.
De medewerkers van Kempen Communicatie,
Kempen Media en Kempen Warehousing

Inloopavond Praktijk Keuten
Maandagavond19.00/22.00
Horsterweg 16c Broekhuizen
06 24 24 45 80.
Te koop bbq pakketten van onze
scharrelvarkens. Pakket voor
4 personen € 20,-. Het vlees is
vacuüm verpakt en ingevroren. Fam.
Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Op maandag 27 juni hebben wij helaas afscheid moeten nemen van
mijn dierbare man, lieve pap en trotse opa.

Mia, kinderen en kleinkinderen

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop koffieboeketjes € 2,- per
bos. Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.

EN TOEN VERSTOMDE ZIJN LACH...

Boerderijterras Bergerhof iedere
dag open bij goed weer. Tevens
gratis bezichtigen van oude boerderij.
Speciaal op zondagmiddag voor
senioren draaiorgelmuziek. Op den
Bergen 10 Sevenum, nabij Toverland,
077 467 27 90.
Verloren op 22 juni jas tussen Hegelsom en Meterik. Tel. 06 29 27 75 01.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl
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winkel&bedrijf 07
Open dag
yogacentrum L’Espoir
Yogacentrum L’Espoir in Horst houdt op zaterdag 2 juli een open dag.
Van 13.00 tot 17.30 uur kunnen bezoekers een kijkje nemen in het centrum.
Het yogacentrum van Wil L’Espoir
is begin dit jaar overgenomen door
haar dochter Monique. “De beurt gaat
naar de volgende generatie”, aldus
Wil. De eerstvolgende jaren werkt Wil
zelf nog mee het yogacentrum, maar
daarna gaat zij zich langzaam terugtrekken. Tijdens de open dag in en

Blauwe bessen plukken
Het plukseizoen voor de blauwe bessen wordt op zondag 3 juli geopend bij Blue Berrie Hill en
Hayberries in Broekhuizen. Deze dag zijn er van 10.00 tot 17.00 uur diverse activiteiten. Er wordt
tijdens de open dag een rondleiding over het bedrijf gegeven. Verder zijn imker Robert Cox en zijn
bijen aanwezig, is er een ballonnenwedstrijd en een springkussen en verzorgt culinair Creatief een
barbecue. De bezoeker krijgt deze dag de kans om alle geheimen te ontdekken van de blauwe bes.

Doorstart volksuniversiteit
De volksuniversiteit Venray maakt een doorstart onder de naam Cursus Venray. De lessen worden vooralsnog in
Venray gegeven, bij voldoende interesse wordt ook een locatie in Horst gezocht.
Aan de basis van Cursus Venray
staan onder meer drie docenten
uit Horst: Chiarangela van Lieshout,
Marij Moorman en Uta Halbreiter.
Cursus Venray rust op twee pijlers.
De eerste is het onderwijsaanbod voor

volwassen. De andere pijler richt zich op
bedrijven en organisaties. Net zoals in
het verleden de Volksuniversiteit Venray
maatwerk verzorgde, kunnen bedrijven
en organisaties voortaan voor (bij-)
scholing van hun werknemers terecht

bij Cursus Venray. Het nieuwe cursusseizoen wordt op 7 september met een
open dag geopend. Het aanbod bestaat
uit cursussen Duits, Engels, Frans,
Italiaans, Nederlands voor anderstaligen, Spaans en kunstgeschiedenis.

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

Tweemaal daags
een compliment
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Eerder schreef ik in deze rubriek over het geven van feedback. Ook complimenten geven is een vorm van feedback en dus communicatie. Een compliment kan heel motiverend werken. Toch vinden velen het geven van een
welgemeend compliment zelfs moeilijker dan het uiten van kritiek.
Een welgemeend compliment
kan veel teweegbrengen, zowel
thuis als op het werk. Denk maar aan
jezelf: als je vrienden zeggen dat je
er zo leuk uit ziet, zul je dat nieuwe
blousje waarschijnlijk vaker en
zelfverzekerder dragen dan wanneer
niemand er iets van zegt. Hetzelfde
geldt op je werk.
Iemand die een compliment
geeft, geeft daarmee aan de ander
belangrijk te vinden. Iemand die een
compliment krijgt, voelt zich gezien
en gewaardeerd. Oprecht getoonde
waardering leidt vaak tot meer energie en voor bedrijven: het verhoogt
de productiviteit. Het is gratis, makkelijk en je krijgt er veel voor terug.
Toch staan weinig mensen stil bij
wat ze leuk of goed vinden en nog
minder mensen zeggen er daadwerkelijk iets van. Onder het mom
‘Ze doet toch gewoon haar werk’
wordt goed werk vaak voor lief
genomen. Wij Nederlanders zijn met
onze doe-maar-gewoon-mentaliteit

ook meer gewend om te kijken naar
verbeterpunten, maar als iets elke
dag ‘gewoon’ goed gedaan wordt,
mag daar ook wel eens bij stilgestaan
worden. Maar hoe doe je dat nu, complimenten geven? Spreek vanuit jezelf,
blijf oprecht en overdrijf niet. In tegenstelling tot kritiek, kun je complimenten best in het openbaar geven, vooral
als je hoopt dat meerdere collega’s het
positieve gedrag opmerken of zelfs
overnemen. Je kunt complimenten
uitspreken, maar ook passief kun je
complimenten geven, bijvoorbeeld
door iemand een bepaalde taak toe
te vertrouwen.
Een écht compliment mag geen
compromissen bevatten. Iemand
vertellen dat je de nieuwe inrichting
van zijn huis zo mooi vindt, maar die
gordijnen echt nóóit had gekozen, is
geen compliment meer. Met de kritiek
ontkracht je de hele positieve lading.
De beste complimenten zijn spontaan,
persoonlijk, specifiek en origineel.
Ingestudeerde complimenten wor-

den vaak als ‘nep’ ervaren. Jezelf
toezeggen dat je die en die persoon
vandaag een compliment wilt geven,
is gevaarlijk. Maar als je je bewust
bent van het feit dat je iemand best
vaker mag complimenteren, bieden
de mogelijkheden zich vanzelf aan.
Ook het ontvangen van complimenten is een vak apart. Vaak krijgen we een compliment en gaan we
het bijna automatisch ontkrachten.
Hoe vaak zeg je niet “Ach joh, kleine
moeite” als iemand je complimenteert? “Ben je gek, dat had iedereen
gedaan.” Dat is weer onze ‘kop-nietboven-het-maaiveld-mentaliteit.’
Maar complimenten accepteren is
(in theorie) eigenlijk helemaal
niet moeilijk: je zegt gewoon
‘Dankjewel!’

rondom het yogacentrum laten mensen
die op yoga zitten hun creativiteit en
passie zien. “De een maakt juwelen, de
ander is beeldhouwer, steenbewerker
of schilder”, aldus Wil. Ook kunnen
bezoekers informatie krijgen over yoga.
Monique onthult deze dag het nieuwe
logo voor het yogacentrum.

Starters in de regio
Dierpraktijk NatuurTalent
Dierpraktijk
NatuurTalent
Eigenaar Colette Frankort
Adres
Broekhuizerdijk 30
Plaats
Melderslo
Telefoon 06 16 80 24 45
E-mail
colette@
natuurtalent.co
Website www.dierpraktijk.nl
Sector
Natuurgeneeswijzen
voor dieren
Start
December 2015
Bedrijf

Activiteiten
NatuurTalent biedt een
natuurgeneeskundige oplossing
voor gezondheidsproblemen bij
dieren. Klanten kunnen terecht
voor onder andere allergieen,
lyme, maag-, darm-, huid-,
luchtweg- en gedragsproblemen,
voedingsadvies, maar ook voor
een jaarlijkse ’APK’. Voor dieren,
die bijvoorbeeld chronische
(pijn)klachten of terugkerende
ontstekingen hebben biedt
NatuurTalent een ’alternatieve’
en structurele oplossing. Maar
ook voor preventie en acute
problemen zijn er vele natuurlijke mogelijkheden om het dier
te genezen. De natuurgeneeskundige werkwijze neemt de
fysieke klachten mee én kijkt
naar het individuele karakter van

het dier. Voor ieder dier is er een
maatwerkoplossing.
Homeopathische middelen en
kruiden, maar ook voeding en
maatregelen zorgen er voor dat
het dier zich beter voelt en dat
de klachten verdwijnen.
NatuurTalent geeft ook voorlichting en workshops op aanvraag.
Doelgroep
Particulieren en bedrijven,
die voor hun dieren (honden,
paarden, katten, geiten, schapen, ezels, koeien, papegaaien,
etcetera) een natuurlijke
oplossing zoeken voor gezondheidproblemen.
Onderscheidend vermogen
NatuurTalent bestrijdt geen
symptomen maar zoekt naar de
onderliggende oorzaak van de
gezondheidklachten en pakt die
bij de bron aan met natuurlijke
middelen. NatuurTalent komt bij
klanten thuis of op het bedrijf,
omdat het dier zich daar het
meest op zijn/haar gemak voelt.
Men heeft een intensief en direct
contact met één betrokken
therapeut zonder bijkomende
kosten. Werken met de kracht
van het dier én de natuur, dat is
NatuurTalent!

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

Talent
Handelstraat 17, Horst

dierpraktijk.nl
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Biezondere meense sterve neet
ze gaon wal
ma blieve toch
vur aaltied

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

Miriam

,
Hoije wah
Weej gaon ow misse!!
Weej wense Ron, Britt, Niels, Stijn en Evi hiêl veul sterkte
Weej zien d’r vur jullie.
Jullie kammeruj
Wilbert, Cindy, Richard, Bianca, Peter, Ingrid,
Frank, Chris, Frank, Franca, Bart, Marij
en alle kiender.

Met veel verdriet, maar vol bewondering en respect
voor haar vechtlust en doorzettingsvermogen
hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van

Miriam
Als echt ‘Melders megje’
maakte jij met Ron onze vriendengroep compleet.
Je zult altijd een speciale plek behouden binnen onze vriendengroep.
Ron, Britt, Niels, Stijn en Evi, wij zullen er voor jullie zijn.
Vrienden door dik en dun.
VC Nôeit Thôes
Ron & Diana, Wilbert & Lenny, Patrick & Karin, Marc & Monique,
Marcel & Sandra, Ron & Hanneke, Daan & Alinda, Roger & Inge
en kids.

En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor
Het is zo stil in mij en de wereld draait maar door
En het is zo stil in mij
Zo stil in mij…
We zijn erg verdrietig door het veel te vroege overlijden van

Miriam Cox
Dat je niet meer bij ons bent en we je stem niet meer zullen horen
kunnen we niet bevatten.
We wensen Ron, de kinderen en familieleden veel sterkte
en kracht bij het dragen van dit gemis.
Vocal Group Cantarello
Melderslo

Wij ontvingen het droevige bericht dat

Miriam Cox-van Kuijck
is overleden.
Miriam werkte als verzorgende IG in hof te Berkel in Horst.
Verliezen is moeilijk en zo onrechtvaardig…
Miriam, onze lieve collega met een hart van goud,
altijd betrokken bij iedereen. Zorgen voor de cliënten
deed ze met liefde. Ze had voor iedereen een luisterend oor.
Maar veel te vroeg heeft ze ons verlaten.
Miriam we gaan je missen!
Wij wensen haar echtgenoot Ron en hun vier kinderen
Britt, Niels, Stijn en Evi veel kracht, sterkte en liefde toe.
Collega’s hof te Berkel Somatiek

Miriam Cox

Mgr. Schravenroos gedoopt
In de Rozenhof in Lottum werd zondag 26 juni de Mgr. Schravenroos gedoopt. De roos is vernoemd
naar de uit Lottum afkomstige Mgr. Frans Schraven. Schraven vertrok in de jaren dertig van de vorige
eeuw naar China. Op 9 oktober 1937 werd hij samen met acht anderen vermoord door het Japanse
leger, omdat hij weigerde vrouwelijke vluchtelingen als ‘troostmeisjes’ ter beschikking te stellen.
De roos werd ingezegend door hulpbisschop E. de Jong van Roermond in het bijzijn van de Chinese
aartsbisschop Mgr. Savio Hon Tai Fai en burgemeester Kees van Rooij.



Geboren op 20 juni 2016

Sooph

Dochter van
Robert en Lisanne Janssen
Zusje van Phileine
Stationsstraat 113
5963 AA Hegelsom
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Te koop frambozen, blauwe bessen,
rabarber en verse knoflook bij Thijs
Huys, Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Inloopavond Praktijk Keuten.
Maandagavond 19.00/22.00 met
demonstratie kleurenbehandeling, rug
scannen, voeding testen. Horsterweg
16c Broekhuizen 06 24 24 45 80.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quiltartikelen.
Naailessen vanaf 8 jaar.
(Beginners-)cursus quilten. Meer info
via www.cassandra-creatief.nl of
0478 57 10 45.
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Bedankt. Noveen St.Clara bedankt. MS.


Geboren

Seb

24 juni 2016
Zoon van
Jean-Marie Starmans
en Eefke Bongers
Veldlaan 25
5963 HG Hegelsom
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
M- kozijn voor kozijnen, pvc en
rolluiken, m- bouw voor aan- en
verbouw en onderhoud.
Niek Mooren 06 52 65 43 69 of
John Mooren 06 33 41 55 06.
Te huur kamer 20 m² in Sevenum.
voor een persoon, met eigen
kookgelegenheid. All inclusive € 380,00
per maand. Voor meer info bel gerust
naar 06 46 26 07 30.
T.k. zelf plukken. Zoete kersen € 2
per kg en zoete morellen € 1 per kg.
Van Lankveld. Tienrayseweg 2 Meerlo.
06 53 13 01 32.
Preipoters gevr. in America vanaf
13 jaar wk 26 27 28. Meebrengen BSN
kopie ID voor/achter, kinderbijslagnr.
IBAN. VOF Rasing-Hendriks
06 31 30 53 68/06 54 31 55 86.
Zonnige last minute Mallorca. Voor de
periode 1 t/m 14 juli 2 appartementen
(2-4 pers en 4-10 pers). Beiden zijn
onderdeel van een grote landelijke
finca in Alaro.
Meer info via 06 21 51 74 16 en
Facebook/gaudeixmallorca.

Geboren

Ymke
28 juni 2016
Dochter van
Rik en Reni
Claassens-Janssen
Spoorstraat 21
5971 BA Grubbenvorst

4 juli 2016
50 jaar getrouwd

Jan en Anny
Lemmen-Strijbosch
uit Horst

Te huur mooie ruime halfvrijstaande
woonboerderij met grote tuin.
Gelegen in buitengebied Broekhuizenvorst. Voor info 06 29 39 45 73.
Zondagochtend gevonden onder het
viaduct bij De Kasteelse Bossen fiets-/
scootersleutel. Tel. 06 21 64 82 20.
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.
Gevonden op vrijdag 23 juni
wildkleurige teckel (teefje) op
Pastoorsveld in Horst. Ze is gechipt
maar helaas niet geregistreerd.
Af te halen bij asiel Smakterheide.
Weerbaarheidstraining. Met meer
zelfvertrouwen ‘t nieuwe schooljaar in!
In sept. starten weer leuke trainingen:
6-9 en 9-12 jr. 6 bijeenkomsten
van anderhalf uur. Meer info:
www.zelfverzekerdkind.nl of
mail: info@michaele.nl

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Miriam was al sinds 1982 lid van onze vereniging.
Behalve actief korfbalster is zij vele jaren trainster/coach en
lid Technische Commissie geweest.
We verliezen in Miriam een zeer betrokken lid
met grote inzet voor onze vereniging.
Onze gedachten gaan uit naar Ron, Britt, Niels, Stijn en Evi.
We wensen hen heel veel sterkte toe.
SV Melderslo
Bestuur en leden

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
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Jubilaris Jong Nederland Horst
Ger Hagens vierde zaterdag 25 juni zijn 40-jarig jubileum bij Jong Nederland Horst. Tijdens de
leidersfuif werden Ger en echtgenote Henny in het zonnetje gezet. Ger begon als leider bij Jong
Nederland en vervulde daarnaast diverse bestuursfuncties, waaronder het voorzitterschap van 1989 tot
en met 2001. Verder was hij betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten, zoals de
Boerenbruiloft en is hij verschillende jaren actief geweest voor de drumband. Momenteel is Ger lid van
de archiefcommissie en vervult hij de rol van vertrouwenspersoon bij Jong Nederland Horst. Als dank
kreeg Hagens een bronzen beeldje.

Dorpswandeling Sevenum

verenigingen 09

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

r
Al mee ar
a
j
dan 22 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdagavond 6 juli een wandeling door het centrum van Sevenum.
Mart Lenssen is de rondleider tijdens deze wandeling. De wandeling begint om 19.00 uur in Sevenum, op de
parkeerplaats bij het voormalige gemeentehuis, naast de kerk.
Op de parkeerplaats geeft Mart
Lenssen een korte inleiding. Dan staan
onder andere de kapel Onze Lieve
Vrouw van het Wonderbare Schot, de
opwaardering van Wingerdplein tot
Cuypersplein en de gemeentelijke

monumenten op de Markt op het programma. Vervolgens wordt ook boerderij De Donck bezocht, met bezichtiging
van de locatie van kasteel Huys De
Donck. De wandeling gaat verder aan
de andere zijde van de Markt, met

aandacht voor het oorlogsmonument,
de Millenniumput en de historische
bebouwing. Daarna wordt afgesloten
bij kunstwerk De Tweekoppige Ezel.
De wandeling duurt naar schatting
1,5 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Verenigde Apotheken Limburg is een organisatie
met vestigingen door heel Limburg.
Voor onze vestiging in Grubbenvorst zijn wij op zoek naar een:

Apothekersassistent(e)
(minimaal 32 uur)

Voor deze functie dien je in het bezit te zijn van het diploma
apothekersassistent. Grubbenvorst heeft een kleine apotheek,
d.w.z. veel persoonlijk contact met de mensen.
Kwaliteit hebben we hoog staan. Er is ruimte voor scholing.
Bij goed functioneren uitzicht op een vaste baan.
Ben je slim, handig en heb je een groot inlevingsvermogen in de
patient? Stuur dan je sollicitatie met cv en pasfoto binnen 8 dagen
per mail naar: panacee@eerstelijn.net t.a.v. P. Baggen.

Vitametik®-de
manuele methode

bij gespannen spieren en pijn.
Voorbeelden:
• Stijve nekspieren
• Schouder/armklachten
• Rugklachten/spit
• Hoofdpijn/migraine
• Hernia
• Knie-en heupklacht

Rode Kruis wint Arthur van
Poecke-trofees
Het jeugdteam van Rode Kruis afdeling Horst aan de Maas – Venray heeft tijdens de internationale
jeugdwedstrijden op zaterdag 25 juni twee Arthur van Poecke-trofees gewonnen. De wedstrijden
vonden plaats in het Zeeuwse Koewacht. In de Jeugd A-categorie wisten Luuk van de Pas en
Tessa Aleards samen met teamleider Maud de eerste prijs te pakken door 950 van de totale 1.050 punten te scoren. In de categorie Jeugd B scoorde teamleider Sjuul Philipsen samen met Femke Peeters en
Laura Goemans een derde plek met 969 punten. Andere teams waren onder meer afkomstig uit België
en Oostenrijk. De jongeren werden in beiden categorieën uitgedaagd met verschillende casussen zoals
een riek door de voet, een hondenbeet en hartproblemen.

Vitametik® vervangt niet de behandeling van een arts of andere therapeut.
Lopende medische behandelingen moeten worden voortgezet en niet
worden uitgesteld of achterwege gelaten.

www.vitametik-stoecklein.nl

Tel. 077 366 22 81
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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.

Ontwikkeling en uitbreiding hippisch centrum
Park de Peelbergen
Op 29 februari is het hippisch centrum Park de Peelbergen officieel
geopend. De eerste evenementen zijn succesvol verlopen.
Vanaf de start van het centrum
kwamen er bij de gemeente vragen
binnen naar mogelijkheden om zich
in het gebied te mogen vestigen.
De vragen kwamen van regionaal
bekende namen uit de paardenwereldsector, zowel nationaal en inter-

nationaal. Niet alleen bij ruiters maar
ook bij bedrijven blijkt de behoefte
om zich juist in dat gebied te vestigen.
Hierbij kun je denken aan stoeterijen,
dierenkliniek, speciale paarden artikelen, winkels gerelateerd aan ruitersport
enzovoort.

In de raadsvergadering van 14 juni
kwam het voorstel verdere ontwikkeling van Park de Peelbergen aan de
orde. De SP was hierin vooral alert op
mogelijke werkgelegenheid. In deze
uitbreiding liggen namelijk ook kansen
voor verschillende soorten werk op
allerlei niveaus. Te denken valt aan
onderhoudswerkzaamheden, verzorging van paarden, groenonderhoud of

winkels. De SP stelde vooraf de vraag
en het verzoek aan de verantwoordelijk
wethouder of deze zich wilde inzetten voor de mensen uit Horst aan de
Maas die nog achterstand hebben op
de arbeidsmarkt en juist deze groep
prioriteit te geven bij de toekomstige
ondernemers voor werk. De wethouder
zei toe te kunnen instemmen met het
voorstel van de SP. Het zal nog wat tijd

kosten voordat het centrum verder
ontwikkeld is, maar deze uitspraak
geeft toch weer hoop aan de werkzoekenden die passen in deze sector.
De SP zal natuurlijk ook de wethouder
herinneren aan de belofte zich in te
zetten voor de werkzoekenden uit
Horst aan de Maas.
Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

De wethouder suggereert dat het hele
bedrijf zou moeten verhuizen, maar dat
klopt helemaal niet. Etiketteren opslag en
verzending (beperkte activiteiten) elders
inrichten levert ook grote voordelen op
en op langere termijn, zelfs veel betere
kansen om de capaciteit ter plekke uit
te breiden zonder het bedrijfsterrein te
moeten vergroten. De raad huilt regelmatig krokodillentranen om de bouw van
een huis in het buitengebied, de bekende
bouwtitels. In dit voorbeeld kan ze een

expliciete beschermingsregel voor het
buitengebied volgen waar het bedrijf
uiteindelijk zelfs sterker uit komt. Echter?
Bestemmingsplanregels tellen nu even
niet voor de coalitie. Ook de fractievoorzitter van de SP buigt. Conclusie: het buitengebied is niet altijd in goede handen
bij het college en de drie coalitiepartijen.
En deze keer ook niet bij de SP. Een
onnodige knieval.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Zorg voor ons buitengebied?
Om ons buitengebied te beschermen heeft de raad samen met het
college een bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Een goede zaak
om in rust vast te stellen hoe je met dat mooie gebied om wilt gaan. Er zijn
zelfs expliciete regels vastgelegd die stellen dat bepaalde zaken absoluut
niet mogen. Dan zou er dus een zwaarwegende reden moeten zijn om die
aan de kant te zetten. Goed geregeld zou je zeggen. Echter?
Er staat een mooi bedrijf aan de
Houthuizerweg dat wil uitbreiden.
Na een gezamenlijk bezoek door alle
partijen zijn wij er een keer extra
geweest om mee te denken over

het stankprobleem van de vloeivelden
en extra productie in de wintertijd.
Het bedrijf ligt eigenlijk op de verkeerde
plek, maar gezien de geschiedenis en
de kwaliteit van het bedrijf is dat een

te accepteren feit. Niet grondgebonden
bedrijven in het buitengebied mogen
echter niet uitbreiden (expliciet opgenomen in het bestemmingsplan). Het bedrijf
floreert en dus is er geen harde noodzaak
om het fabrieksterrein tegen alle regels in
uit te breiden. Doel is kosten te besparen.
Optimaliseren kan echter ook door een
klein deel van de activiteiten te verplaatsen naar een andere plek. Voordelig en
het aantal verkeersbewegingen wordt
ook nog minder dan bij het huidige plan.

Horst aan de Maas, een gemeente met actieve mensen
De raad was vrijdag 24 juni te gast in Dienstencentrum Zonnehof in
Tienray. Een prachtige locatie , en wat bijzonder is, volledig gerund door
vrijwilligers uit het eigen dorp.
Het programma die middag
stond in het teken van de rol van het
welzijnswerk in Horst aan de Maas.
Met een aantal mensen van Synthese
en met een aantal burgers uit onze
gemeente zijn we in gesprek gegaan
en diverse onderwerpen passeerden
de revue. Allereerst de rol van een

welzijnsorganisatie de komende
jaren. Hoe gaan we samen inspelen
op het feit dat er minder bedden in
de zorg komen? En hoe gaan we om
met nieuwkomers in een wijk? Denk
aan mensen vanuit de GGZ maar ook
bijvoorbeeld vluchtelingen. Hoe zien
we de rol van mantelzorgers en wat

mag verwacht worden? Kantelpunten
die wat betekenen voor de invulling
van welzijnswerk én voor de burgers
in Horst aan de Maas. Het is goed te
zien dat op diverse plekken binnen
de gemeenschap initiatieven van
onderop ontstaan die bijdragen aan
deze ontwikkeling. Noem als voorbeeld
de dorpdagvoorzieningen maar ook de
beweging die dorpsplatforms maken
door meer en meer samen zaken op
te pakken met de inwoners en met

de gemeente op gelijk niveau werken
om zaken te realiseren. En natuurlijk
het sterke verenigingsleven dat we als
Horst aan de Maas hebben. Als CDA
zien we daar ook de uitdaging liggen.
Deze bewegingen en initiatieven
dusdanig ondersteunen dat er zeker
beweging in blijft. We staan dus ook
altijd open om met u hierover in
gesprek te gaan.
Loes Wijnhoven,
CDA Horst aan de Maas

goede zaak. Er is veel veranderd in de
gemeente, zeker sinds de gemeente er
taken bij heeft gekregen op het gebied
van zorg en welzijn in 2015. Alle
gemeenten in Nederland krijgen steeds
meer taken en het wordt toegejuicht
dat burgers zelf meedenken over wat
het beste is voor henzelf, hun buurt,
hun dorp, et cetera.
Door de veranderingen in de
samenlevingen dienen zich echter ook

weer nieuwe initiatieven aan. Het is
dus belangrijk dat de nieuwe subsidiekaders recht doen aan zowel de
huidige verenigingen als aan nieuwe
initiatieven die zich ontpoppen en
ook belangrijk kunnen zijn voor onze
gemeente. Daarom is het belangrijk om
het eens te worden over waarom we
subsidies verstrekken: welke doelen
streven we na? Als PvdA zien we het
nieuwe subsidiekader dat 1 januari

Subsidies
In onze gemeente is er afgelopen jaren veel te doen geweest rond
subsidies. In eerste instantie is het voucherexperiment in het leven
geroepen en sinds vorig jaar buigen we ons als gemeente samen met onze
inwoners en verenigingen over de toekomst van de subsidies.
De verenigingen in onze
gemeente spelen een belangrijke rol
in het leven van veel inwoners en
onze gemeenschap. Het subsidiegeld
kan echter maar één keer uitgegeven
worden en het college heeft zich

voorgenomen om niet meer geld uit
te geven aan subsidies dan dat nu het
geval is.
Dat er fundamenteel wordt
gekeken naar hoe subsidies worden
verstrekt en op welke gronden is een

2017 ingaat als een eerste stap naar
een subsidiestelsel dat past binnen
onze gemeente. Een stelsel dat zal
blijven doorontwikkelen. Een stelsel
waarbij geen subsidie wordt verstrekt
omdat dat al jaren gebeurt, maar vanwege de bijdrage die al die specifieke
verenigingen voor onze samenleving
hebben.
Michiel Janssen,
PvdA Horst aan de Maas

Sfeermarkt en Open Dag
Zondag 10 juli
Van 10.00 tot 17.00 uur
Deurneseweg 160 Ysselsteyn

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

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
30 juni 2016

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie bezwaren
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 5 juli
2016 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
De hoorzitting gaat over 2 bezwaarschriften
tegen het besluit tot verlening van een exploitatievergunning aan Nehobolaan in Tienray.

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas

De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting
vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.

Kermis Lottum 2 t/m 5 juli 2016
Kermis America 3 t/m 6 juli 2016

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Laat je stem horen in de
Burger Advies Raad (BAR)!
Wil je graag een rol spelen in het belangrijkste adviesorgaan van de gemeente Horst aan de
Maas? Voel je je betrokken bij leefbaarheid en ontwikkelingen op het gebied van werk, zorg
en inkomen? Dan is de Burger Advies Raad (BAR) op zoek naar jou! Er zijn momenteel twee
vacatures. De BAR zoekt een secretaris en een teamleider voor het Team Werk en Inkomen.
De Burger Advies Raad geeft de gemeente
Horst aan de Maas gevraagd en ongevraagd
advies over leefbaarheid én gemeentelijk beleid
over bijvoorbeeld de Wmo, Jeugdwet en het gebied van werk, zorg en inkomen. De BAR geeft
ook voorlichting aan diverse groepen.

Teamleider Werk en Inkomen
Als teamleider begeleid en coach je het team
vrijwilligers van Werk en Inkomen. Je volgt
de ontwikkelingen op het gebied van zorg en
ondersteuning op de voet. Je zit ook in het
Algemeen Bestuur.

Secretaris
Als secretaris van de BAR verzorg je de
administratie en correspondentie van de BAR.
Je bent proactief, communicatief en goed
in samenwerking. Je maakt deel uit van het
Dagelijks en het Algemeen Bestuur. Je wordt
ondersteund door een secretarieel ondersteuner die 20 uur ingezet wordt. Zij notuleert bij
vergaderingen.

Reageren of meer informatie?
Voorzitter Marc Vincken (tel. 06 54 74 76 32 of
marcvincken@gmail.com ) geeft je graag meer
informatie over de vacatures.
Op www.barhadm.nl vind je meer informatie
over de BAR.

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Vanaf maandag 4 juli

Doorzichtige zakken
voor PMD en keukenafval
In Horst aan de Maas zamelen we plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) in met containers.
Het afval mag daar los in maar u mag het ook
eerst in plastic zakken doen. Ook keukenafval
mag u in een plastic zak in het emmertje doen.
Vanaf aanstaande maandag, 4 juli, mogen dat
alleen doorzichtige zakken zijn.

Bekendmakingen

Interesse? Bel of mail naar Marc Vincken.

Voor de tweede
keer in vijf jaar
mocht burgemeester
Kees van Rooij het
echtpaar Janssen
Geurtjens in Tienray
feliciteren met hun
huwelijksjubileum.
Het paar vierde hun
65-jarig huwelijksfeest. Naast de bloemen ontvingen ze
het herinneringsbord
van de gemeente.

Containers en emmertjes met een ondoorzichtige zak worden vanaf die datum niet meer
geleegd. De inzamelaars hangen er dan een
kaartje aan met de reden daarvoor. U leest er
meer over op www.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
Graafsebosweg 5
Midden Peelweg 10
Grubbenvorst
Dorpstraat 12
Horst
Wilhelminaplein 11
Dr van de Meerendonkstraat 19
Fruitweg 8
Kasteellaan 1

Horst aan de Maas
Bestemmingsplan Buitengebied
Vertrokken naar onbekende bestemming
Aanwijzing heffingsambtenaar
Meterik
Crommentuynstraat 47a
Sevenum
Boekweitstraat ongenummerd

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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Wat
zeg je?
Winters waar de temperatuur nauwelijks
onder de 10 graden komt en zomers met veel
wateroverlast: het komt steeds vaker voor. Dat
het klimaat verandert, is wel duidelijk. Iets
meer dan de helft van het aantal inwoners
van Horst aan de Maas maakt zich daar zorgen
om. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De afgelopen weken heeft Horst aan de
Maas te maken gehad met veel wateroverlast en
voorlopig ziet het er naar uit dat de overvloedige
regenval nog niet voorbij is. Zo’n 53 procent van
de inwoners geeft aan zich zorgen te maken
over de veranderingen in het weer. “Er wordt te
nonchalant over het klimaat gepraat. Er wordt
alleen over gepraat maar niet naar gehandeld”,
zegt deze inwoner. “Ik maak me zorgen om
de natuur en dieren. Oogsten die mislukken.

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik maak me zorgen over
de natuur en de dieren’
Nee
17%

Neutraal
30%

Ja
53%

Maak je je zorgen over de
klimaatverandering?

De klimaatverandering is ook in het dagelijks
Veel meer (exotische) insecten”, laat een ander
leven merkbaar, zegt 67 procent. “Ik merk het
weten. Een derde vindt dat de mens daarbij ook
naar zichzelf moet kijken. “Niet alleen de klimaat- vooral aan de enorme temperatuurverschillen
die per dag totaal anders zijn. Niet langzaam
verandering is hier schuld aan. Ook het feit dat
opbouwend of afbouwend
we menen dat we alles
moeten bebouwen en
‘Ik ben er niet echt mee bezig’ zoals in het verleden”,
zegt iemand. “Alles is
verharden. Het overtol‘De mens past zich aan’
extremer. Het is vaker
lige water krijgt veel
extreem heet. Extreem
minder de kans om in
‘Er wordt te nonchalant over
nat, alleen extreem koud
de grond te kunnen trekgepraat’
blijft nog uit.”
ken.” Anderen menen
dat de veranderingen in
het klimaat niet iets van de afgelopen vijftig jaar
TipHorstaandeMaas is een
is. “Ja, het klimaat verandert heel langzaam, dit
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
is echter een trend die zich al duizenden jaren
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
voordoet.” Een ander voegt toe: “Ook vroeger
resultaten of aanmelden voor de volgende
waren er te natte en te droge zomers en strenge
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
en zachte winters. Maar toen werd daar minder
Reageren?
aandacht aan besteed.”
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
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Strengere controle op gebruik hondentoiletten is gewenst
Bijna elk dorp in Horst aan de Maas kent een of meerdere hondentoiletten.
Op deze plekken kunnen honden hun behoefte doen. Maar niet elke
hondeneigenaar neemt zijn hond mee naar een hondentoilet. Het komt nog
regelmatig voor dat in plaats van de hondentoiletten, trapveldjes, bermen
of zelfs andermans voortuinen worden gebruikt om een hond uit te laten.
De overgrote meerderheid, 81 procent, vinde dat de gemeente daar wel eens
strenger op mag controleren. Dat vinden ook Trees Alards en Greet Janssen
uit Sevenum. Zij reageren op onze website dat zij een strengere controle
toejuichen. De invoering van hondenbelasting zien zij niet zitten. “Waarom zou

ik omdat anderen hun rotzooi niet opruimen, hondenbelasting moeten
betalen?”
Yolanda Caspers uit Horst ziet dit anders: “Mensen zijn in onze maatschappij
schijnbaar niet meer in staat om eigen verantwoording te nemen en leggen
dan ook alle problemen bij iemand anders op het bord. Wanneer de gemeente
buiten de hondentoiletten en de gratis hondenzakjes ook nog een diender in
moet huren voor controles omdat men zijn hond overal uitlaat en te beroerd
is om op te ruimen, dan wordt het hoog tijd dat de deze mensen zelf gaan
betalen voor de overlast die ze veroorzaken.”

Ik doe ook vrijwilligerswerk
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Op de markt in Horst stonden dinsdag 28 juni wethouder Birgit op de Laak en
Ger van Rensch als promotieteam voor een nieuwe vrijwilligerswebsite:
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl Vrijwilligers kunnen zich op de website aanmelden en inwoners die op zoek zijn naar hulp of ondersteuning kunnen daar met
hun hulpvraag terecht. Rondleidingen verzorgen in een museum, hulptrainer zijn
bij het voetbalteam van je kind of warme maaltijden bezorgen bij ouderen: er zijn
veel manieren om vrijwilligerswerk te doen. Mensen dragen hun steentje bij aan
de samenleving en staan graag klaar voor anderen die hulp nodig hebben.

Maar niet iedereen heeft daar tijd voor. Naast werk, gezin en het huishouden zijn sommigen blij wanneer ze ’s avonds gewoon op de bank kunnen
ploffen. Vrijwilligerswerk is iets voor later, wanneer je met pensioen bent.
Daarbij, waarom moet dat werk altijd maar allemaal voor niets gedaan worden?
Als je ziet welke verantwoordelijkheden sommige vrijwilligers hebben, denk
bijvoorbeeld aan de penningmeester van een stichting, dan mag daar best wat
tegenover staan.
Ik doe ook vrijwilligerswerk. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 25) > Een slecht weer fonds is onzin > eens 52% oneens 48%

Vanaf 4 juli dagelijks geopend
van 09:00-18:00 uur

Onze overheerlijke,
super gezonde
blauwe bessen uit de
Limburgse Peel

LUIKSE
MARKT IN
WANSSUM
ZONDAG
3 JULI

Spaar & Win A
ctie:
Weekend in ‘n lu
xe
vakantiewoning
voor
max 11 pers.
Verkoop van verse blauwe
bessen en producten.
Kom genieten op ons
tuinterras.

VAN 09.00 - 17.00 UUR

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

Blauwe Bessenplantage
Am-Erica
Dorperpeelweg 15
5966 PM America (L)

Entree € 3,00

T. 0493 529 345
www.handjegezond.nl

Kinderen t/m
12 jaar GRATIS

Meer info:
Eric van Aerle - 0492-525483

Zondag 3 juli • KALDENBROECK LOTTUM
o.a. markt • live muziek • terras • travel • ayurveda…

NEPAL DAG
10.30 uur

WALK FOR NEPAL

Ontdek kaldenbroek met gids (svp aanmelden)

11.00 uur BONTE MARKT

Het is een onderwerp dat
de media al geruime tijd
domineert: de Brexit.
Het Engelse volk heeft
gekozen om afscheid te
nemen van de EU. Niet dat de
uitslag door iedereen met
gejuich is ontvangen. Premier
Cameron heeft al
aangekondigd te vertrekken
en ook andere prominente
politici van het ‘Remain’kamp steken hun
teleurstelling niet onder
stoelen of banken.
Bijna tien jaar geleden
hadden we in Horst aan de
Maas ons eigen Brexit. Of ik kan
misschien beter zeggen: Serbij.
De inwoners van de toenmalige
gemeente Sevenum werd door
middel van een referendum
gevraagd of ze al dan niet
wilden fuseren met de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas.
Kat in ’t bakkie, dacht het
College van B&W van tevoren
en ook de gemeenteraad
meende zeker te weten dat de
inwoners voor het behoud van
een zelfstandige gemeente zou
zijn. Het werd echter geen
Sevstandig maar een Serbij:
Sevenum erbij. En net als nu in
Engeland, kon ook toen de
politiek niet anders dan de
uitslag van het referendum
respecteren. Sevenum kwam bij
Horst aan de Maas. Maar of ze
daar nu nog steeds zo blij mee
zijn? “Sinds we bij Horst zijn
hebben we slecht weer met de
Sevenumse kermis”, verzucht
een lid van ons inwonerspanel
TipHorstaandeMaas deze week.
Misschien is dat een troost voor
Cameron en voor die 48 procent
die voor een ‘remain’ stemde:
wellicht dat over tien jaar de
rest ook verzucht: sinds we uit
de EU zijn, is het weer er niet
beter op geworden.

Art, fashion, choco, Nepal shop, eco, henna paint,
foot massage, klankschaal, stille tuin

16.00 uur CHANGA

Live muziek. Nepalese band Changa.
Nostalgie voor Nepal-reizigers

Entree voor hele dag € 3,00
Wandeling+entree € 8,00
(kinderen gratis)
opbrengst steunt JAVEA NEPAL www.javea-nepal.nl
info@kaldenbroeck.nl • www.kaldenbroeck.nl

...of ni?

14

sport

30
06

Ruiterevenement
Wittenhorst

Nationale motorcross
in Horst

In de Kasteelse Bossen vindt op zaterdag 2 en zondag 3 juli traditioneel het ruiterevenement van Wittenhorst
plaats. Dit jaar werken ponyclub en ruiterclub Wittenhorst voor het eerst samen. Het ruiterfestijn duurt op beide
dagen tot 17.00 uur.
Op zaterdag 2 juli start het
ruiterevenement om 11.00 uur. Op deze
dag zijn de jongste ruitertjes welkom
tijdens de Bixie-rubrieken. Op deze dag
zijn er de Rabo Talentenplanrubriek
voor de beste jonge ruiters uit de regio
en enkele regionale springrubrieken.
Tijdens de officiële Limburgse
Verenigingskampioenschappen strijden
dressuur- en springruiters van de beste
clubs uit de provincie samen om de
provinciale eer van hun vereniging.
Ruiters met een beperking zoals van
Manege in Draf uit Wellerlooi rijden op
deze zaterdag hun eigen wedstrijd.

Op zondag 3 juli komen
zowel pony- als paardenruiters
vanaf 09.00 uur uit in de klasse
B tot en met ZZ. Er staan springen dressuurwedstrijden op het
programma, maar ook country springen
waarbij ruiters hindernissen nemen
die zijn uitgevoerd met natuurlijke
elementen. Hoogtepunt van het
ruiterevenement is de Horst aan de
Maas Cup voor talentvolle ruiters en
amazones in de leeftijd van 25 jaar of
jonger in de klasse M- en Z-springen.
De wedstrijd is een competitie over drie
wedstrijden waarvan de eerste twee

eerder al plaatsvonden in Sevenum en
Meerlo. Alleen combinaties die aan alle
drie de wedstrijden deelnemen, komen
in aanmerking voor de finaleprijs in de
Kasteelse Bossen in Horst. Met deze
speciale cup wil de gemeente Horst
aan de Maas de paardensport en
talentontwikkeling in haar eigen
gemeente stimuleren. Tijdens het
ruiterevenement kan iedereen
komen kijken. Voor kinderen is er een
dierenweide met pony’s en andere
dieren om te knuffelen. Ook kunnen de
kinderen zich laten schminken en er is
een springkussen aanwezig.

HZPC bij de Limburgse
Kampioenschappen
De Limburgse Kampioenschappen LKA Synchroonzwemmen vonden plaats op zaterdag 25 en zondag 26 juni
plaats in Maastricht. De afdeling synchroonzwemmen van HZPC was hierbij aanwezig.
De eerste dag vonden de techniekwedstrijden plaats. Hierbij behaalde Roos Gielen een zilveren medaille
bij de Senioren en kreeg zij nog een
gouden medaille voor haar algehele
prestaties in deze categorie voor het
seizoen 2015/2016. Linda Driessen
behaalde het diploma Age I en Niamh

Rutten het diploma Age II.
De tweede dag waren de uitvoeringen van de solo’s, duetten en groepen
per categorie. HZPC behaalde maar
liefst tweemaal een 1e plaats (groep
Senioren en duet Age I), driemaal een
2e plaats (solo Junioren, duet Senioren,
groep Age II), vijfmaal een 3e plaats

(solo Age I en Senioren, duet Age II en
Junioren, en groep Age I) en tweemaal
een 4e plaats (solo Age II en duet
Age II).
Van de juryleden kregen Loes Bovee
en Hanneke in 't Zand beiden een
oorkonde voor hun 10-jarig jubileum
als jurylid.

Motorcrossclub MCC De Streekrijders organiseert dit jaar op zaterdag 2 en zondag 3 juli voor de tweede keer een nationale wedstrijd.
Daarnaast zijn er tijdens het weekend ook jeugdwedstrijden. De nationale motorcross vindt plaats op de Reulsberg in Horst.
Zaterdag 2 juli wordt er vanaf
11.00 uur gestart met de jeugdwedstrijden, waarin de klassen 50 cc tot
en met 125 cc aan bod komen.
Roan van Vegchel (65 cc, kleine wielen), Storm Alards (65 cc, grote wielen) en Nick van Loon (85 cc, kleine

wielen) vertegenwoordigen
MCC De Streekrijders tijdens de
jeugdwedstrijden. Zondag vindt vanaf
11.00 uur de MX Open plaats,
een nationale wedstrijd.
Voor MCC De Streekrijders zal
Jim Nijssen aan de start verschijnen.

Indoor soccer
toernooi in De Riet
Tijdens het eerste indoor soccertoernooi in Party & Sportcentrum
De Riet in Horst op vrijdag 1 juli strijden acht vrienden- en bedrijventeams tegen elkaar.
De deelnemende teams strijden
voor de eerste wisselbeker, die ter
beschikking gesteld is door Sport
2000 Meuldendijks in Horst. “Op de
twee velden gaan in de toekomst
meer activiteiten ontplooid worden”,
aldus de De Riet. Het party- en
sportcentrum heeft plannen om
meerdere toernooien te organiseren

in samenwerking met diverse lokale
clubs. Ook zijn er plannen om met
bedrijven structurele activiteiten te
ontplooien. Zo is De Riet bijvoorbeeld
al een samenwerking aangegevaan
met PadXpress voor naschoolse
activiteiten.
Het toernooi start om 19.00 uur
en is afgelopen rond 23.00 uur.

Dorpentocht van Jeu
de Boule Club Horst
Jeu de Boule Club Horst heeft op donderdag 23 juni een dorpentocht
gespeeld. Veertig personen speelden in Horst, Grubbenvorst en Velden.
Het was de eerste keer dat de
driedorpentocht georganiseerd werd.
Er werd gestart in Horst met de eerste
wedstrijd. Daarna vertrokken de
spelers naar Grubbenvorst. Daar werden twee wedstrijden gespeeld. Om
15.30 uur gingen de deelnemers

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

verder naar Velden voor de vierde
wedstrijd en een barbecue.
De nummer 1, 2 en 3 van het
toernooi waren allemaal afkomstig
uit Horst. Leen van Rens werd eerste,
Thei Heldens tweede en Jacqueline
Hofmans werd derde.

Kevin van Leuven

Goede kwalificatie
wordt niet verzilverd

DE barbecuespecialist
DE barbecuespecialist
van de regio

van de regio

• 4 soorten vlees:
- gemarineerde karbonade
- gemarineerde kipfilet
- hamburger
- bbq worst
•
• 4 soorten saus:
- zigeuner
- cocktail
•
- knoflook
- bbq saus

10
borden/bestek
en servetten
kruidenboter,
stokbrood
wit/bruin

p.p.
95
en
sam

• 3 soorten salade:
- huissalade
- pasta kipsalade
- bbq salade
• koude schotel,
aardappelsalade

BUDGETBARBECUE!

Door: Kevin van Leuven Racing
Voor Kevin van Leuven uit Swolgen stond in het weekend van
zaterdag 25 en zondag 26 juni op het programma de vijfde wedstrijd van
het British Superstock 1000 kampioenschap waarin Kevin uitkomt voor
het G&S racing team op zijn Kawasaki ZX10R. Met een prima verlopen
kwalificatie, die Kevin een 15e startplek opleverde, werd er door zowel
Kevin als G&S racing met spanning uitgekeken naar de wedstrijd.
Kevin over zijn tot nu toe beste
kwalificatie: “De twee testdagen op
Snetterton zijn erg nuttig geweest.
De veranderingen die we daar hebben
getest blijken ook hier op Knockhill in
Schotland te werken. De motor werkt
nu zoals ik het graag wil hebben.
Met een goede start kan ik voor de
punten gaan.” Kevin kon echter in de
wedstijd zijn goede kwalificatie niet
verzilveren. De start was redelijk , in
de tweede ronde kwam Kevin echter
geheel onverwachts ten val en was
het over en uit. Kevin over de race:
“Hier rijd je dus geen 1.200 kilometer

voor om al in de tweede ronde klaar
te zijn. Voor ik er erg in had gleed, op
nog onverklaarbare reden, het
voorwiel weg en was er geen houden
meer aan. Dit is echt flink balen, want
ik denk dat de eerste punten in deze
zware competitie vandaag mogelijk
waren geweest. Ik mankeer zelf
gelukkig niks, maar de motor heeft
behoorlijk wat schade.” Over twee
weken rijdt Kevin op Snetterton, hier
heeft hij al twee dagen getest en een
goede afstelling klaar. Kevin hoopt dat
hij daar weer mee kan strijden voor
de punten. (Foto: Jon Jessop)
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Dit is mijn club
2/15

Beugelclub Op de Lat

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven, waaronder veel sportverenigingen. Van turnen tot
beugelen, alle takken van sport zijn vertegenwoordigd. Tijdens de zomerstop blikt HALLO Horst aan de Maas met
vijftien verenigingen terug op het afgelopen seizoen en kijkt ze alvast vooruit. In deze aflevering: Beugelclub
Op de Lat uit Kronenberg

“Iedereen moet met plezier kunnen
beugelen, dat is het belangrijkste doel
dat wij nastreven.”

Kloof met beugel
grootmachten
Het eerste team van ODL speelt in
de hoogste klasse van Nederland, de
LOTTO Ereklasse. Dit jaar heeft het team
een vierde plek weten te bereiken.
Op de vraag of ze ooit het Nederlands
kampioenschap beugelen binnen
kunnen slepen, antwoordt speler
Maykel Leijsten wat aarzelend. “Ik denk
dat dat gewoon niet realiseerbaar is.
Je blijft toch altijd de kloof houden
met beugelgrootmachten Helden en
Tegelen.” Toch kan het eerste team
volgens de beugelaars van ODL erg
trots zijn op een vierde plaats.

verslaan. “Dat was wel een heel
leuke ervaring,” vertelt Leijsten niet
zonder trots.
Volgend jaar begint ODL het
seizoen met een hypermodern
nieuw scorebord. “Met het scorebord
is het mogelijk de standen live
te volgen via internet. Daar gaan
we dit seizoen mee testen,” legt
Leijsten uit. “In de toekomst biedt dit
scorebord zelfs de mogelijkheid tot
livestreams van beugelwedstrijden,”
voegt Sickens nog toe.

Livestreams van
wedstrijden

Het ledenaantal van ODL
staat nu stabiel op ruim dertig
leden. “We hoeven ook echt geen
gigantische ledenaanwas,” zegt
Annet Huijs, speelster en secretaresse
van ODL. Wel mag het imago van
beugelen als sport wel wat beter
worden. Nu wordt beugelen toch nog
De beugelsport richt zich niet enkel vaak als iets sufs en oubolligs gezien.
ODL probeert daar dan ook iets aan
op de teamprestaties. Er wordt ook
te doen. “Ieder jaar organiseren
een individuele ranking bijgehouden
we het buurtentoernooi, waarmee
van alle competitiespelers van
we aan de rest van het dorp
Nederland. Ook in deze ranking
hebben de beugelaars van ODL mooie willen laten zien wat beugelen is.
Het toernooi is ook dit jaar weer erg
resultaten geboekt. Maykel Leijsten
goed bezocht,” vertelt Leijsten. Huijs
heeft dit jaar een vijfde plaats
vult aan: “Met dat toernooi trekken
van Nederland weten te bereiken.
we ook altijd wel enkele nieuwe
Daarnaast kwam Leijsten de nummer
leden. Mensen komen er tijdens dat
één van Nederland, Johan Verest
toernooi achter hoe leuk onze sport
(Helden) afgelopen seizoen twee
eigenlijk is.”
keer tegen. Eén keer wist hij hem te

Individuele
ranking

De afdeling Beugelen van
SV Kronenberg, ODL (Op de Lat),
heeft in 2015-2016 een vrij goed
seizoen gedraaid. Bijna alle teams
hebben zich gehandhaafd in hun

klasse. Eén team is gedegradeerd,
maar dit ziet de club niet als een
dieptepunt. “Door een nieuw systeem
bij de Nederlandse Beugelbond stond
ons laagste team te hoog ingedeeld.

Nu komt de ploeg in een klasse te
staan waar ze wel gewoon leuk mee
kan doen en waar het team ook echt
de kans krijgt om wedstrijden te
winnen,” zegt voorzitter Arie Sickens.

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

16

jongeren

30
06

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

Janou Kusters
12 jaar
Horst
Dendron College

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Ik houd er niet van als mensen dichtbij
me staan te hijgen in mijn nek, dat
vind ik heel vervelend. Wel houd ik
van het geluid van muziek. Ik vind het
erg leuk om muziek te luisteren, vooral
naar de top 40. Daar staan meestal de
leukste en bekendste liedjes in. Ik heb
geen favoriet, ik vind alle nummers
wel leuk.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een Fiat 500, want dat vind ik een leuk
autootje en hij is niet te groot. Gewoon
in een normaal formaat. Het liefst zou
ik een mintgroene willen hebben, want
dat is mijn lievelingskleur. Maar wit is
ook mooi, dat is meer een kleur die
veel auto’s hebben. Met mijn Fiat zou
ik naar warme landen rijden waar je op
vakantie kunt gaan.
Als je getuige zou kunnen zijn van
een gebeurtenis in het verleden,
welke zou dat dan zijn?

aan
Janou Kusters

zijn. Een nadeeltje is wel dat je niet
meer weet waar je spullen liggen, als
hij je kamer opruimt.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou wel in Spanje willen wonen,
want daar is het lekker warm en kun
je gewoon aan het strand liggen. Dat
kan in Nederland niet altijd. Maar een
voordeel aan Nederland is wel dat het
fijn is om op vakantie te gaan naar een
warm land, want dat is een keer wat
anders.
Wat is jouw stopwoordje?
Dat zou ik eigenlijk niet weten, want
ik merk zelf niet dat ik iets vaak zeg.
Misschien hebben anderen iets opgemerkt, maar ik heb het nog nooit van
iemand gehoord.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb eerst vier jaar hockey bij
HC Horst gespeeld, maar ik stopte
omdat ik het niet meer zo leuk vond.
Onlangs ben ik er toch weer mee
begonnen, omdat ik het miste en weer
wilde hockeyen. Ik heb er eventjes over
na moeten denken, maar ik wist dat ik
het leuk zou vinden.
mijn sjaal afgebeten. Dat vond ik op dat Wat is je leukste en wat is je stomste
Ik zou wel willen weten hoe de mens
vak op school?
moment niet zo leuk, maar nu vind ik
en de aarde zijn ontstaan. Nu weet
niemand namelijk zeker hoe dat precies het wel grappig als ik eraan terugdenk. De leukste vakken vind ik gym en kvb.
Welk nummer heeft een speciale
is gebeurd. Daarom lijkt het me leuk
Met gym kun je lekker buiten en binnen
betekenis voor jou?
om erachter te komen.
rondrennen en doe je allemaal leuke
Het liedje Ein Jaor. Het is eigenlijk
Wat is je favoriete uitgaans
dingen. Tijdens kvb kun je even tot rust
een carnavalsliedje, maar het werd
gelegenheid in Horst aan de Maas?
komen en allerlei coole dingen maken.
gedraaid op het eind van het klassenIk ga nog niet echt uit, maar met
Ook kun je er niet hele slechte punten
feest van groep 8 als afscheid. Het was voor halen, want je doet altijd wel je
carnaval ga ik heel vaak met vriendineen hele hechte klas. Ik mis het wel,
nen naar de Mèrthal. Mijn vader en
best. Het stomste vak vind ik wiskunde,
moeder gaan liever op vakantie tijdens maar de klas waar ik nu inzit op de
want we krijgen veel huiswerk. Ik heb
carnaval, maar ik vind het zelf wel leuk middelbare school is ook heel leuk.
niet zo veel met wiskunde, ik vind het
om het te vieren. Het leuke eraan is dat Ik heb allemaal nieuwe vriendinnen
een beetje saai. Ik snap ook vaak de
je dan met vriendinnen bent, dat is erg gekregen, maar ik ga ook om met oude logica erachter niet.
vriendinnen.
gezellig.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Stad of dorp?
Wat zou je nog eens overnieuw
2 november, want dan ben ik jarig.
Een dorp vind ik leuker. Mijn moeder
willen doen of beleven?
Het is de leukste dag omdat het maar
Groep 8 van de basisschool zou ik graag woont namelijk in Venlo en mijn vader
één keer per jaar is en ik dan allemaal
in Horst. Horst vind ik leuker, want daar cadeautjes krijg. Dan komt er familie
opnieuw willen doen. Ik ging naar De
ken ik meer mensen. Maar ik zou niet
Doolgaard in Horst en de klas was erg
langs en soms een paar vriendinnen en
in een dorpje willen wonen wat helegezellig en heel hecht. Het kamp vond
kunnen we gezellig kletsen.
maal afgelegen ligt. Zo’n dorp als Horst Als je elke willekeurige fictieve
ik het leukst, we deden veel leuke
is dus perfect.
dingen. En de musical, want het was
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
Wat zou de beste uitvinding zijn?
heel grappig om met de hele klas op
dan kiezen?
Een machine die heel veel voor je zou
het podium te staan.
Ik zou best een animatiefiguur willen
kunnen doen, zoals je huiswerk maken zijn, zoals een Minion uit de films
Wat is het eerste dat je je als kind
en je kamer opruimen. Huiswerk vind ik ‘Verschrikkelijke Ikke’ en ‘Minions’.
kan herinneren?
soms heel vervelend. Met zo’n machine Dan ben je namelijk een klein, raar
Vroeger, toen ik wat kleiner was,
gingen we een keer naar de dierentuin. hoef je het niet meer te doen en kun je wezentje en kun je alles doen wat je
andere dingen gaan doen die wel leuk
Een ezel had toen een bloemetje van
wilt. Dat lijkt me wel leuk.

Pret voor jong en oud
Even
t o t ru s t
komen
op ons
terras!

Dieren
n
k uffelen
op de
kinder- !
boerderij
Plezier
in de
speeltuin!

In onze winkel
t
kunt u ook terech
cten en
odu
pr
eek
str
r
voo
en
geschenkpakkett

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

AUTOBEDRIJF

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

Meldexit
Bremain en Brexit. Termen
die de afgelopen week een
belangrijke rol hebben
gespeeld. Donderdag werd er
namelijk in Groot-Brittannië
een referendum gehouden.
Met daarbij de grote vraag:
gaat Groot-Brittannië de
Europese Unie verlaten?
De uitslag verbaasde me, ik
had namelijk Bremain verwacht.
Maar, een Brexit it is! GrootBrittannië gaat de Europese Unie
verlaten. Dé ‘onafhankelijkheidsdag’ van Groot-Brittannië is
23 juni. Prima dat ze daar zo
trots op zijn, maar ik zie de
voordelen er niet van in.
De koers van de pond is binnen
een dag al helemaal ingezakt,
en het zal voor henzelf ook een
hoop extra werk opleveren.
Ach, ze zijn in ieder geval trots
dat ze nu lekker alles alleen
mogen en kunnen doen.
Maar ook voor Nederland
wordt het een lastige periode.
Vooral de stabiliteit van onze
economie behouden wordt een
grote klus. Daarom vind ik het
ergens ook een heel egocentrisch besluit om de EU maar te
verlaten, terwijl Groot-Brittannië
een van de eerste leden van de
Europese Unie was. Een unie van
landen die vooral nu, in de tijd
dat het er zo verziekt toegaat in
de wereld, juist samen sterk zou
moeten staan. Groot-Brittannië
voelt zich daar dus te sterk voor,
maar uiteindelijk is het juist dát
wat hen zwak maakt.
Om maar even een ludieke
vergelijking te maken: het zou
ook onzin zijn wanneer
Melderslo de gemeente Horst
aan de Maas zou verlaten.
Een Meldexit zou een ramp zijn.
Niets tegen de dorpsraad, maar
zonder onze geliefde gemeente
zouden we niet veel zijn.
Als we bovendien even
lekker de gierige Nederlanders
uithangen, dan heeft die Brexit
ook nog een positief gevolg.
Zonder Groot Brittannië in de
Europese Unie blijft er meer geld
over voor andere landen, en dus
ook voor ons. Katsjieng!
Liefs,
Anne
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VOOR AL UW FEESTJES
EN/OF ACTIVITEITEN

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

ps: op uw feest brengen wij u naar huis!

www.dewevert.nl
Kermis in Grubbenvorst
In het centrum van Grubbenvorst was het van zaterdag 25 tot en met dinsdag 28 juni kermis. Op het
kermisterrein waren diverse attracties te vinden zoals de draaimolen, botsauto's en de schiettent.
Hoewel het weer niet elke dag meezat, genoten de kinderen volop.

Wevertweg 8, Horst
077 - 397 03 88

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.

Rozenfestival Lottum

Modeshow van bloemenjurken

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

Tijdens het Rozenfestival in Lottum van vrijdag 12 tot maandag 15 augustus wordt in de kerk van het dorp
een florale modeshow gehouden, gecreëerd door arrangeurs Johan Martens en Ria Nijssen.
Meer dan veertig vrijwilligers,
negen bloemisten (onder wie Ria en
Johan) en vijf klussers zijn sinds vorig
jaar oktober druk in de weer om
ervoor te zorgen dat de kerk weer zal
schitteren tijdens het Rozenfestival.
Voor de aankleding, tot in de
gewelven van de kerk aan toe, worden

niet alleen naar verwachting 35.000
rozen, maar ook hortensia, lisianthus,
cymbidium, orchideeën, buxus en vele
andere materialen gebruikt. In de kerk
wordt dit jaar een florale catwalk
gerealiseerd, waar enkele jurken uit de
collectie van Monique Désar van Désar
Design geshowd worden en ook drie

bloemenjurken. De Lottumse
modellen, zowel dames als heren,
volgen momenteel speciale catwalklessen om tijdens het festival van
12 tot en met 15 augustus optimaal
voor de dag te komen. Tussen de
shows door zijn er optredens, onder
meer van Roel Verheggen.

Acteerprijs voor de Kroevert
Leerlingen van groep 7/8 van basisschool de Kroevert in Kronenberg hebben een landelijke prijs gewonnen op
het Unicef Kinderrechten Filmfestival. Dit werd gehouden op vrijdag 24 juni in het Tuschinski Theater in Amsterdam.

LAAT JE
ZIEN
De leerlingen kregen de prijs voor
hun film Hidde Jong Oen. Tijdens de
finale konden de dertien deelnemende
basisscholen uit het hele land vier prijzen
in de wacht slepen: voor beste kinder-

rechtenfilm, beste acteerprestatie, beste
kinderrechtenverhaal en de publieksprijs.
De Kroevert won in de categorie beste
acteerprestatie. ‘Deze film had heel veel
humor, maar was ook inhoudelijk heel

goed. Het acteerwerk in deze film was
heel sterk’, aldus de jury. De hele klas
won daarvoor filmkaartjes.
Via www.krff.nl kunnen geïnteresseerden de film terugkijken.

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Eerste editie Meterikse
kermis

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

De eerste editie van de Meterikse kermis, georganiseerd door Stichting Meterikse Kermis, vindt plaats van
zaterdag 9 tot en met maandag 11 juli in het centrum van het dorp. Op de Crommentuynstraat, in de speeltuin en
rondom MFC De Meulewiek komen attracties te staan en op de Speulhofsbaan staat een feesttent.

feesttent speelt op zaterdagavond
vanaf 20.00 uur Fragment Live.
Zondag starten de festiviteiten al
vroeg met een Fancy Fair: een middag
met verschillende spellen en een gezamenlijk optreden van muziekvereniging
Concordia en zangvereniging Meriko
Vocaal. De dag wordt afgesloten met

De kermis wordt op zaterdag 9 juli
om 14.00 uur feestelijk geopend met
een ballonnenwedstrijd en een bezoek
van wethouder Paul Driessen van
gemeente Horst aan de Maas. Later op
de middag is het tijd voor een
dansworkshop, het FIFA-toernooi en
verschillende speurtochten. In de

een optreden van rock- en feestband
Trade Mark.
Op maandag is het na de seniorenochtend en de basisschoolmiddag tijd
voor het matinee. Green River opent
het matinee, waarna de kermis afgesloten wordt door The Hedge. Beide bands
spelen (classic) rockcovers.

Hegelsom viert
kermis
Ook in Hegelsom werd deze zomer kermis gevierd. De kermis was
van zaterdag 25 tot en met dinsdag 28 juni in het dorp te vinden.
Jongerensoos OJC Phoenix organiseert ieder jaar de kermis.
Overdag konden bezoekers een ritje maken in de rups of een kijkje
nemen bij een van de kraampjes. ’s Avonds organiseerde OJC
Phoenix in de feesttent achter de kerk optredens.

REPARATIE EN ACCESSOIRES
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.

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

Wij zoeken gemotiveerde, enthousiaste en flexibel ingestelde mannen/vrouwen, voor onderstaande functies:

CONVENTIONEEL
VERSPANER

CNC-DRAAIER
(m/v)

Deze functie biedt veel afwisseling
door kleine series en reparatiewerk,
gemaakt met een gemoderniseerd
machinepark. Hierbij denken we aan
iemand met:
• ervaring in de bediening van
conventionele draai- en of
freesmachines
• een oplossend en flexibel
denkvermogen
• een flinke dosis zelfstandigheid

(m/v)
Voor versterking in onze CNC-afdeling,
waar kleine alsook middelgrote series
gemaakt worden, zoeken wij iemand
met:
• ervaring met het bedienen/
instellen van CNC-draaimachines
• een oplossend en flexibel
denkvermogen
• ervaring in het produceren
van kwalitatief hoogwaardige
produkten

KWALITEITSMANAGER

(m/v)

Voor het verder professionaliseren
van ons kwaliteitssysteem zijn wij
op zoek naar een kwaliteitsmanager.
Deze man/vrouw is verantwoordelijk
voor het opzetten en beheren van
een kwaliteitsafdeling, waarin o.a.:
• diverse rapportages opgesteld
dienen te worden
• verbeterprojecten begeleid worden
• producten gemeten dienen te
worden met een 3D-meetmachine

Wij bieden een uitdagende, zelfstandige en ontplooiende functie, binnen een groeiende
organisatie en binnen een jong team! Zie tevens onze website: www.vullings-horst.nl
Heb je interesse, neem dan contact op met of stuur je cv naar: de heer J. Evers,
Telefoon 077 - 398 22 35, Email: j.evers@vullings-horst.nl

5961 PV Horst

T 077 - 398 22 35

E info@vullings-horst.nl

Celzout nr. 9

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
celzouten
lijven
t te bSchüssler

Om fi
tijdens het reizen
100 gram
van E 8,95 voor

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4

WWW.REPAIRGSM.NL

www.vullings-horst.nl

€ 7,15

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Saxofoonexamen in kerk
Kronenberg
Twee saxofoonleerlingen van Fanfare Monte Corona uit Kronenberg gaan op woensdag 6 juli op voor hun
D-examen. Daarvoor geven zij een concert in de kerk van Kronenberg.
D-examen is een openbaar concert
waarin de examenkandidaten een aantal
(solo)stukken laten horen. Anouk Aerts
op altsax en Guus Aerts op sopraansax
behoren allebei tot de Kronenbergse
Aertsfamilie van wie er twaalf spelend

De muziekopleiding van fanfare
Monte Corona, Via Corona heeft dit jaar
twee saxofoonleerlingen die hun
D-examen doen. Het D-examen is het
hoogst haalbare examen voor een
amateurmuzikant. Onderdeel van het

lid zijn bij fanfare Monte Corona.
Anouk en Guus zijn saxofoonleerlingen
van Geert Nellen en zij worden begeleid
door de fanfare uit Kronenberg &
Evertsoord onder leiding van Geert
Jacobs. Dit concert begint om 20.00 uur.

Breng-je-eigen-stoelmee-concert
het koor”, aldus de organisatie. Dit wordt
het laatste concert voor de kinderen van
groep 8 die na vier jaar het koor gaan
verlaten. Zij worden op deze avond nog
eens in het zonnetje gezet en velen van
hen mogen nog één keer solist zijn.

Zomerconcert HONL
en Rammenas
Het Harmonieorkest Noord-Limburg (HONL) en de popbigband
Rammenas geven zondag 10 juli een gezamenlijk optreden. In café-zaal
Ôs Kruuspunt in Meterik begint om 14.00 uur het zomerconcert.
Het HONL staat onder leiding van
Marjolein Vermeeren en in combinatie met Rammenas wordt er een
programma ten gehore gebracht
waarbij klassiek en pop elkaar
afwisselen. Er worden onder andere

nummers van Amy Winehouse,
Van Morrisson, De Dijk en Tom Jones
gespeeld. Naast muziek is er koffie en
vlaai en kan er worden gebarbecued.
Voor meer informatie over het zomerconcert kijk op www.honl.nl

OJC Niks

Afterpartees

Het begint zo langzamerhand een traditie te worden: het slotconcert van het Meuleveld Kinderkoor of beter
gezegd het BJESM-concert, het breng-je-eigen-stoel-mee-concert. Op het plein voor basisschool de Twister in Horst
vindt het concert dit jaar plaats op woensdag 6 juli om 18.30 uur.
Dit seizoen stond stond het Meuleveld
Kinderkoor in het teken van Kids in Music
III. “Dirigente Jacqueline Fijnaut wil het
nog eens dunnetjes overdoen. Weliswaar zonder liveband maar met dezelfde
inzet en met hetzelfde enthousiasme van
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Het concert is ook een ‘dankjewel’ aan de
ouders die hun kinderen elke keer weer
tijdig naar optredens brengen en vooral
ook voor de ouders die zich inzetten om
kleding en catering te verzorgen wanneer
dat nodig is.

De jongens van de band Afterpartees hebben op 1 juli een thuiswedstrijd in Horst. Nadat ze op onder andere Lowlands, Pinkpop, Zwarte Cross,
Best Kept Secret en zo ongeveer elk poppodium in Nederland hebben
gestaan, keren ze terug naar de plek waar het allemaal begon: OJC Niks.
Afterpartees speelt tijdens de
Homecomingshow langverwacht
nieuw materiaal en er wordt muziek
gemaakt met gastmuzikanten.
De Haagse beatpopband The Stangs,
die vorig jaar al een keer in OJC Niks
speelde, komt mee naar Horst.

Afterpartees neemt ook Areas uit
Eindhoven mee naar Horst.
Areas maakt muziek in de trant van
The Pixies en Schweinsteiger.
OJC Niks is op 1 juli open vanaf
21.00 uur. Voor meer informatie, kijk
op www.facebook.com/Afterpartees

Muzikale show in Meerlo

Beatrice van der Poel
Beatrice van der Poel geeft op zaterdag 9 juli een muzikale show in
Meerlo. Na verschillende succesvolle theatertours door Nederland, gaat ze
met haar show Electric Lady nu een ode aan Jimi Hendrix brengen.
Na drie albums en drie theatertournees staat 2015/2016 voor
Beatrice in het teken van Jimi Hendrix.
Met Electric Lady brengt Beatrice een
ode aan deze gitaarheld. Ze vertaalde
hiervoor zijn muziek en schreef

samen met gitarist Tim Eijmaal
nieuwe stukken geïnspireerd door en
gericht aan Jimi Hendrix. Electric Lady
vindt plaats in de Pachamama Galary,
gelegen aan Stendert 3 in Meerlo.
De show begint om 20.30 uur.

Muulke

Prijs voor Vrije Spelers
Toneelverenigingen De Vrije Spelers uit America heeft vrijdag 24 juni
tijdens de Aovend van ’t Muulke een prijs gewonnen in de categorie
meest bijzondere promotie voor een voorstelling.

Opening expositie Reisstof
In Museum de Kantfabriek in Horst werd op zondag 26 juni de tentoonstelling Reisstof geopend. In de
expositie worden onder meer kleding, gebruiksvoorwerpen en sierraden van nomadenvolken uit Oman,
Venezuela en Colombia tentoongesteld. De tentoonstelling is samengesteld door Mirja Wark. Zij woonde
in Venezuela, Oman, Syrië en Libië en heeft de spullen daar verzameld.

De Muulkes, de provinciale
toneelprijzen voor amateurtoneel,
worden jaarlijks in Weert uitgereikt.
De voorstelling ‘t is ówwen daag,
Eddie, was tevens genomineerd in de
categorie meest opvallende
vormgeving. Miriam Philipsen kreeg

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Houbensteyn BV vraagt voor
onze locatie in Meterik:

vakantiewerker

Klikgebit en Kunstgebit

zeugenhouderij m/v

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

een nominatie voor haar rol als tante
Anna. In de twee categorieën greep
de vereniging net naast een Muulke.
Naast De Vrije Spelers was ook
Theater Kleinkunst uit Horst
genomineerd. Zij vielen niet in de
prijzen.

SOLLICITATIE: Houbensteyn BV
Sollicitatie is mogelijk tot 15 juli 2016

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

De Houbensteyn Groep
omvat een groep
bedrijven waarin
ca. 40 medewerkers
enthousiast werken in
de varkenshouderij.

KANTOORADRES:
Ysselsteynseweg 69,
5813 BK Ysselsteyn
INLICHTINGEN:
Geert Houben, 06-53211209
Geert@hgroep.nl
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Horst

Seminar ICT Veiligheid

Ruiterevenement

Demonstratie honingslingeren Nepaldag

za 2 en zo 3 juli
Org.: Pony- en ruiterclub
Wittenhorst
Locatie: Kasteelse Bossen

zo 3 juli 14.00 en 16.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

Open dag yogacentrum

ma 4 juli 19.30 uur
Locatie: Mikado

America

do 30 juni 16.00-18.00 uur
Organisatie: Qwezz en Com-Connect
Locatie: Com-Connect Digitale
Opsporing

vr 2 juli t/m di 6 juli
Locatie: centrum

Discussieavond
Bouw je eigen wijk

za 2 juli 13.00-17.30
Locatie: yogacentrum L’Espoir

Broekhuizen

do 30 juni 19.30 uur
Organisatie: discussieplatform
Vur Oow
Locatie: Huis van de Wijk

Signeersessie dichtbundel
Hay Freriks

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Kermis

Lustrum SamenUitBus

do 30 juni
Gezondheidscafé
Organisatie: SamenUitBus
Locatie: theetuin De Roode Vennen do 30 juni 19.30 uur
Org.: Gezondste Regio 2025
Opening plukseizoen
Locatie: Van Tilburg
zo 3 juli 10.00-17.00 uur
Installatietechniek
Locatie: Blue Berrie Hill en
Kantkloscafé
Hayberries
vr 1 juli 14.00 uur
Wandeling
Locatie: Museum de Kantfabriek
wo 6 juli 14.00 uur
Org.: IVN De Maasdorpen en
Theetuin De Roode Vennen
Startlocatie: Theetuin De Roode
Vennen

Dansmiddagen 55+

za 2 juli 14.00 uur
Locatie: Bruna

Optreden Beatles Collectief
za 2 juli 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Optreden The Duke
za 2 juli 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Natuurcursus

met natuurgids
Indoor soccertoernooi
vr 1 juli 19.00-23.00 uur
Locatie: Party & Sportcentrum De Riet

zo 3 juli 09.30-11.30 uur
Org.: IVN De Maasdorpen en ’t
Zoemhukske
Locatie: ’t Zoemhukske

Homecoming Show Afterpartees
vr 1 juli 21.00 uur
Locatie: OJC Niks

Open dag/
vrijwilligersdag

Talentenspektakel

Surprisetocht voor jeugd

zo 3 juli 14.00-17.00 uur
Locatie: Lambertus kerk

zo 3 juli 14.30 uur
Org: muziekvereniging
St. Hubertus
Locatie: Zaal Debije

za 2 juli 13.30 uur
Organisatie: IVN District Limburg en
IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Hegelsom

Alzheimer Café
Horst aan de Maas

di 5 juli 13.30-16.00 uur
Locatie: Feesterij en Danserij Froxx

Breng-je-eigen-stoel-meeconcert
wo 6 juli 18.30 uur
Org.: Meuleveld Kinderkoor
Locatie: basisschool De Twister

Kronenberg

HALLO voordeelpas
Deelnemer uitgelicht

Blauwebessenland

Meerlo

Angels & Demons
vr 1 juli 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Melderslo

Voorstelling: Ariel goes Ibiza
zo 3 juli 11.00 en 14.00 uur
Org: dansvereniging All For You
Locatie: MFC De Zwingel

Concert saxofoonexamen
wo 6 juli 20.00 uur
Org.: Fanfare Monte Corona
Locatie: kerk

Wereldkampioenschap 3d
modelhelikopter vliegen
vr 1 t/m zo 3 juli
Org.: modelvliegclub Jupiter Venlo
Locatie: evenemententerrein

Lottum

Rondleiding Kasteel Huys ter Horst Kermis
zo 3 juli 14.00 en 16.00 uur
Locatie: Huys ter Horst

Plaats Cmd8

zo 3 juli 11.00-17.00 uur
Evenement
Opt+Cmd8
Locatie: Kaldenbroeck
tekst zonder inspring
Open tuin
Opt+Shift+Cmd3
zo 3 juli 11.00-17.00 uur
Org.: Tuin Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58

za 2 juli t/m di 5 juli
Locatie: centrum

Oude ambachten
zo 3 juli 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

Open dag zorgboerderij
za 2 juli 13.30-17.00 uur
Locatie: D’n Bongerd, Steeg 5a

Zomeravondwandeling
wo 6 juli 19.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Startlocatie: parkeerplaats
voormalig gemeentehuis

The Beatles in Horst
Het Venlose Beatles Collectief speelt op zaterdag 2 juli in muziekcafé
Cambrinus in Horst. Dit concert begint om 20.30 uur.
Het Venlose Beatles Collectief
brengt een hommage aan de , volgens
sommigen, grootste popgroep aller
tijden. Hits als Come together, Ticket
to Ride, Eight Days a Week, Revolution
passeren revue en als het weer het toelaat gebeurt dit vanaf het terraspodium
in de buitenlucht.
Tijdens het grote Beatlesproject in
2013 in en rond het Venlose cultuur-

podium Domani stonden er meerdere
bands op de diverse podia. Uit twee
ervan is het Venlose Beatles Collectief
ontstaan. In oktober speelt dit collectief
in de Cavern Club in Liverpool en dat
optreden wordt vast gelegd op dvd en
vinyl en wordt ingezet voor een goed
doel, net als de opbrengsten van hun
andere optredens. Dat goede doel is
het Toon Hermans Huis in Venlo.

Museum De Locht

Oude ambachten
Bij Museum De Locht in Melderslo zijn op zondag 3 juli demonstraties van
oude ambachten. In de zomermaanden zijn er speciale kinderactiviteiten.

Blauwebessenland is een punt waar mensen elkaar ontmoeten om het aangename met
het gezonde te combineren en dit alles in pure natuur. Blauwebessenland heeft een winkel met
blauwebessenproducten.
Daarnaast kan men op het terras genieten
van een lekker kopje koffie met heerlijk
blauwebessengebak of een ambachtelijk
schepijsje. De bezige bijtjes kunnen zelf blauwe
bessen plukken en voor de kinderen is er een
kleine speeltuin.

Blauwebessenland is van juli tot en met
september geopend op maandag tot en met
zaterdag van 09.00 tot
18.00 uur en op zondag
van 10.00 tot
17.00 uur.

Dorperpeelweg 1, America, 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.nl

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

Voordeelpas

Van maandag 11 juli tot en met
vrijdag 2 september is er elke doordeweekse dag een andere kinderactiviteit
georganiseerd. Deze duren van 14.00
tot 16.00 uur. Op maandag is de
traditioneel wasdag, dinsdag kan er

gekookt worden, woensdag staat in het
teken van een ambacht van vroeger,
donderdag staan er activiteiten in de
kas op het programma en vrijdag
kunnen kinderen met de boer aan het
werk.

Honingslingeren
In modelbijenstand ’t Zoemhukske in Horst wordt op zondag 3 juli een
demonstratie honingslingeren gegeven. De demonstratie wordt tussen 14.00
en 16.00 uur verzorgd door de imkers van het Zoemhukske aan de Kasteellaan 3 in Horst.
Honing is een natuurproduct dat
door bijen wordt gemaakt van nectar
uit bloesem en bloemen. Voor een
potje honing zijn honderden bloemen
bezocht en duizenden vluchten vanuit
kast of korf gemaakt. Tijdens de
demonstratie honingslingeren kunnen
bezoekers zelf kijken hoe de honing uit

de raten wordt gehaald en op welke
wijze de honingslinger door een zeef
loopt. Ook zijn er mogelijkheden om te
proeven en is er speciaal voor kinderen
een activiteit waarbij er kaarsen
worden gemaakt.
Voor meer informatie, kijk op:
www.zoemhukske.nl

30
06

Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
1 t/m 7 juli 2016
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

Lottum
Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

ANBISE

Het LoopCentrum

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

anco lifestyle centre

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. € 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. € 17,95

Beej Mooren

Hof van Kronenberg

De Bekkerie

Hostellerie De Maasduinen

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden
Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje
Een kop koffie of thee voor € 1

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
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

Swolgen

Sevenum

Tienray

HUIS van de STREEK

5% korting op het hele assortiment

IJssalon De Zeuten Inval

Brasserie ‘54

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

5% korting op de rekening

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

10% korting op een zonnebril

Center Parcs Het Meerdal

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Into Beauty

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Twee proeflessen gratis

DMS-Service

Eén kop koffie of thee € 1

Kinderboerderij Hagerhof

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Eén kop koffie of thee voor € 1

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Studio for Hair

De eerste maand van een
knipabonnement voor € 10 en
gratis kleurservicekaart

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Thermaalbad Arcen

Logeerhuis Kapstok

Duet Kappers

Eén nacht gratis logeren

€ 3.50 op entree voor twee
personen
20% korting op een behandeling

Lunchroom Lekker Gewoën

Toffedag.nl

Museum de Kantfabriek

Toffe Dagstrand

10% korting op een
haarverzorgingsproduct
€ 20 korting op een onderhoudsbeurt

Eetcafé Ald Vors

Driegangenmenu voor € 17,50

FotoID

10% korting op een fotosessie

De Fabriek

Goed Haar en Visagie

10% korting op een behandeling
naar keuze

25% korting op het tweede gerecht
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim

10% korting op een groepsuitje
Koffie of thee voor € 1

Tuincentrum Peeters

€ 12,50 korting op de intake

10% korting op het hele
assortiment

Pakje!

Wauw speciaal voor jou

Paramedische Voetzorg Horst

Wereldpaviljoen Steyl

Pearle Opticiens Horst

Zorgboerderij “Boer” Hans

Pedicure Praktijk Wilmie

The Zen Company

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten
10% korting op een zonnebril
10% korting op een
schoonheidsbehandeling

Wereldpav
ilj

Driegangenmenu voor € 10
Entree voor € 5
10% korting

€ 10 korting op een massage,
€ 20 korting op een set
wimperextensions

oen Steyl

Het Wereldp
aviljoen is e
en culturele,
in Steyl, waa
educatieve e
r ze de sfeer
n recreatieve
van het kleu
nagebootst.
attractie gele
rrijke Nicara
Bij het Were
gen
gua zo goed
ldpaviljoen w
toeristen on
m
ogelijk hebb
orden kinde
dergedompe
en
ren, jongere
ld in een an
games en w
n en andere
dere cultuur
orkshops. Da
aan de hand
arnaast orga
verschillend
van leerzam
niseert het W
e arrangeme
e
ereldpaviljoe
nten, voor zo
n kinderfeest
wel jong als
Een andere
jes en
oud.
cultuur bele
ven op een
informatiev
leuke,
e manier. w
ww.wereldp
aviljoen.com

Entre0e0*
€ 5, n
re
Kinde,00
€3

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Praktijk Ik Leer

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Eén kop koffie of thee voor € 1

Meterik

10% korting op een diner
voor 2 personen

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Speciaal HALLO Voordeelmenu

17.30
17.30

10% korting op de hapjes en
drankjes

Bootcamp Power

Eethuis BRaM

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

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

Eclicker

Meerlo
zondag
donderdag
		

Deelnemers

€ 17,50 korting op 10 credits

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

HALLO voordeelpas

€ 1 korting op jam

Hegelsom

service 21

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

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

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

*De pas is ge

ldig voor tw

ee personen.

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas
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BIJ ONS GEEN HANDJE KLAP!
ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS, EERLIJK EN TRANSPARANT

BEN JIJ HET SUPERTALENT DAT WE ZOEKEN?
VACATURE: FILIAALLEIDER SUPERKEUKENS HORST
We zoeken een ﬁliaalleider die onze vestiging in Horst naar een hoger plan kan brengen. Heb jij passie en scoringsdrang?
Kun je goed organiseren en adequaat handelen? Ben jij iemand van ’geen woorden maar daden’? Reageer dan meteen!

VACATURE: KEUKEN VERKOPER HORST EN/OF ROERMOND
Superkeukens zoekt een topverkoper. Ben jij een echt verkooptalent met commerciële ervaring? Ben je klantvriendelijk,
communicatief en sociaal vaardig? Nieuwsgierig ingesteld, en niet bang om door te vragen? Dan zoeken we jou!

Interesse? Neem dan contact met ons op via sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL
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