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Melderslo viert kermis

Protest lanen
Griendtsveen houdt aan
De werkgroep Behoud monumentale bomen Griendtsveen stond tijdens de Fietsvierdaagse van Meijel en
Deurne op donderdag 28 en vrijdag 29 juli met een stand in het Toon Kortoomspark net buiten Griendtsveen.
Zij blijven aandacht vragen voor de in hun ogen verkeerde plannen rondom de laanverjonging in het dorp.
De plannen voor de verjonging
van de lanen in Griendtsveen worden
in september besproken in de
commissie Ruimte van gemeente
Horst aan de Maas. “We willen het
toch onder de aandacht blijven
houden en daarom staan we hier”,
vertelt Hans van den Heuvel.
“We willen ook de recreanten een
idee geven wat er gaande is en wat
onze zorgen zijn.” Zijn mede-initiatiefnemer André van Asseldonk vult aan:

“De plannen zijn nu alleen nog maar
papieren. Maar als het concreet wordt,
dan staan mensen op hun achterste
benen. Dan is het te laat. Daarom
willen we aandacht blijven vragen:
dit speelt er. We willen niet zomaar
blijven wachten.”
De bomen waaruit de lanen in
Griendtsveen bestaan, bereiken langzamerhand het einde van hun levensduur.
Dat ze verjongd moeten worden, dat
vindt iedereen. Maar doe je dat één

voor één of pak je grote delen in één
keer aan? Gemeente Horst aan de
Maas liet Bureau Buiting een plan
maken. Daarin staat dat het aanpakken van hele lanen of segmenten van
lanen in één keer het beste resultaat
oplevert. De Griendtsveners van de
werkgroep zijn echter bang voor kaalslag en een lange periode met weinig
tot geen grote bomen in bepaalde
gebieden.
Lees verder op pagina 03

Ook in Melderslo werd deze zomer weer kermis gevierd. Van zaterdag
30 juli tot en met maandag 2 augustus bevond de kermis zich in het dorp.
De kermis in Melderslo is dit jaar anders dan vorige jaren. KPJ Melderslo nam
de volgens hen ”eentonig geworden” kermis op de schop en bedacht een
nieuw concept. De KPJ zorgde voor één grote tent voor alle feestvierders op
het plein voor de kerk. De nieuwe aanpak is goed bevallen, zegt Paul Vullings
namens de organisatie. “Het is ver boven verwachting aangeslagen. Zaterdag
en maandag zijn er meer mensen op afgekomen dan we ooit hadden durven
dromen. Zaterdag waren er zo’n 1.300 mensen binnen en maandag 700.
Alles verloopt op rolletjes en er zijn geen gekke dingen gebeurd. De reacties
van de Melderslonaren zijn lovend. Ze vinden het geweldig.”

4 weken lang sparen met de
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Kunstroute

‘Kunstenaars verdienen meer
aandacht en publiciteit’
In Grubbenvorst kunnen geïnteresseerden op zaterdag 3 en zondag
4 september door het hele dorp kunst bekijken. Initiatiefnemers Margot
van den Ochtend, George van den Ochtend en Leonie Tielen vinden dat
kunstenaars meer aandacht en publiciteit verdienen en hopen dat deze
kunstroute daaraan bijdraagt.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Niels van Rens, Teun Stiphout en
Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Volgens Margot zat het idee al langer in de koker. “Toen we in de plaats
Sint Anthonis een route langs allemaal
kunstenaars liepen, realiseerden we ons
dat Grubbenvorst een dorp is waar veel
mensen met kunst bezig zijn. Toen kwamen George en ik Leonie tegen en we
hadden dezelfde gedachte.” George
vult aan: “Er zijn mensen naar voren
gekomen waarvan ik én niet wist dat ze
in Grubbenvorst wonen én niet wisten
dat ze aan kunst doen. We zitten nu
ruim boven de dertig deelnemers, dus
er is echt wel iets te zien. Het gevolg
van de vele aanmeldingen is dat we
kwalitatief hoogstaande en diverse
kunst kunnen laten zien. Van keramiek
tot schilderkunst. Wat het evenement
betreft hebben we het wiel natuurlijk
niet uitgevonden, want zoiets wordt op
meerdere plaatsen georganiseerd, maar
we bouwen wel op het idee verder.”
Leonie vindt dat er te weinig aandacht is voor kunst. “Het leuke is nu dat
we ineens weten dat er veel meer kunstenaars in het dorp zitten dan gedacht.
We merken dat kunstenaars gedachtes
met elkaar uitwisselen. Ze krijgen
bijvoorbeeld tips van elkaar en het
contact verbeterd. Binnen Grubbenvorst
is er genoeg aandacht voor feestvieren, maar ik erger me aan de beperkte
aandacht voor kunst. We proberen de

kunstenaars er zo veel mogelijk bij te
betrekken, want kunstenaars verdienen
meer aandacht en publiciteit volgens
ons.”
“Het enthousiasme en de bereidbaarheid om er iets van te maken
is groot in Grubbenvorst,” vervolgt
George. “Iedereen die we in het dorp
spreken is positief. Naar mijn weten
hebben er veel mensen toegezegd
om te komen kijken.” “Het krachtigste
medium blijft mond-tot-mondreclame”,
vult Leonie aan. De route loopt door
heel Grubbenvorst en start met een

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

De politie van Horst heeft maandag 25 juli twee personen aangehouden wegens het in bezit hebben van ruim 1.850 sloffen illegale
sigaretten.

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

De politie trof in een garagebox
1.857 sloffen sigaretten aan die
illegaal waren ingevoerd. Zij kwam
de vangst op het spoor na een
anonieme tip. De tipgever had gezien
hoe meerdere personen met
vuilniszakken aan het slepen waren
en die in een garagebox in Horst
achterlieten.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

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

De politie heeft de huurders
van de garagebox aangehouden.
Het betreft een 51-jarige vrouw
en 56-jarige man uit Hegelsom.
Zij hebben een boete gekregen van
70.000 euro. De douane heeft de
sigaretten in beslag genomen en
legde daarnaast een belastingnaheffing van ruim 92.000 euro op.

Varken valt in
gierput in Meterik

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

media

maar er komen ook mensen van buiten
Grubbenvorst kijken.”
Hoewel de eerste editie nog niet
eens voorbij is, wordt er al nagedacht
over nieuwe dingen voor de komende
jaren. “Misschien dat we in de toekomst
het educatieve aspect van kunst
erbij gaan betrekken,” zegt Leonie.
“Bijvoorbeeld een schilderwedstrijd
voor kinderen. Ook zou het kunnen dat
we de volgende keren twee weekenden lang dit organiseren in plaats van
een weekend, want de eerste keer blijft
natuurlijk een soort try-out.”

Politie stopt illegale
sigarettenhandel

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

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.

overzichtsexpositie bij Leonie aan de
Lovendaal. Hier zullen van elke deelnemer één of twee stukken staan. De rest
van de werken kan bij deelnemers
thuis bekeken worden en in het Groene
Woud wordt door enkele kunstenaars
uit Bergen geëxposeerd. De bezoekers
mogen zelf de volgorde van de route
bepalen. “We hebben ook een vlag
gemaakt”, glundert George. Trots laat
hij het kleurrijke werk zien. “Ik hoop
dat het goed gaat verlopen. We werken
met z’n allen naar 3 en 4 september
toe. Het evenement is in het dorp,

Vier generaties in
Meterik
Met de geboorte van Yara Moen op 5 juli is weer een nieuwe vier
generaties compleet. Superoma An Nijssen-Crienen (87) uit Baarlo
is hartstikke trots, net als oma Nel Jenniskens-Nijssen (61) en moeder Mieke Jenniskens (31) uit Meterik.

Bij een boerderij aan de Campsbosweg in Meterik is op donderdag
28 juli een varken in een gierput gevallen. De brandweer werd rond
10.45 uur opgeroepen om het dier te redden.
Het varken was door een kapot
rooster gevallen en kwam zo in de
gierkelder van de boerderij terecht.
“Gelukkig voor het varken stond er
niet zoveel gier in de kelder”, laat
een woordvoerder van de brandweer
van Horst weten. De brandweerlieden konden door enkele andere

roosters van de gierkelder weg te
halen het dier in de kelder vangen
en in veiligheid brengen. “Gevallen
als dit hebben we niet zo vaak”,
aldus de woordvoerder. “We rukken
zo’n een keer per jaar uit voor een
dier dat in een gierput- of kelder
terechtkomt.”
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Protest lanen
Griendtsveen houdt aan

Politie zoekt
eigenaar iPad
De politie in Horst is naarstig op zoek naar de eigenaar van een iPad.
De iPad is op donderdag 21 juli gevonden en vervolgens afgegeven op
het politiebureau in Horst.
De iPad is in Horst aan de Maas
gevonden, de exacte vindplaats wil
de politie niet geven. “Omdat de
tablet beveiligd is, is het moeilijk te
achterhalen van wie hij is”,

Kom ns
ook ee

aldus een woordvoerder van de
politie. “De eigenaar kan zich melden
bij het politiebureau in Horst of
telefonisch een afspraak maken via
0900 8844.”

winkel • zelfpluk • terras • speeltuin

lekketren
genpieons
o
!
t e r ra s

Dorperpeelweg 1 America Tel. 06 - 39 23 92 65

Zij bedachten daarom een alternatief voor het laanbomenplan.

Standpunten
te ver uit elkaar
Een tijd geleden ging de werkgroep in gesprek met de gemeente.
Daaruit kwam een ‘compromis’ naar
boven. André: “Dat is niet echt een
beter plan geworden. Onze standpunten liggen nu eenmaal te ver uit
elkaar om te verenigen. Je zult een
keuze moeten maken, het plan van
de gemeente of ons plan.” “In het
plan van de gemeente moet het
allemaal even groot, helemaal recht
en hetzelfde. Griendtsveen wordt
juist gekarakteriseerd door de grillige

groei. Er mag gerust een boom scheef
staan”, vindt Hans. In het plan van
het bureau staat uniformiteit voorop.
“Als je één laan nu kapt en een ander
segment over 20 jaar, is de uniformiteit ook weg. Het is net hoe je het
bekijkt. Tussenplant behoudt het beeld
zo lang mogelijk.”

Geen enquête
over plannen
Twee weken geleden deed de
werkgroep een verzoek aan de
gemeente om mee te werken aan
een enquête onder de inwoners van
Griendtsveen. De gemeente stond
echter niet achter dat plan omdat het
project in hun ogen te complex is om

via een enquête te bevragen. “Als zij
een enquête willen houden, dan
zijn zij vrij om dat te doen. Maar wij
hebben gekozen voor informeren
via voorlichtingsavonden”, aldus een
woordvoerder. Hoe het zit met het
draagvlak voor elk van de plannen in
het dorp, is volgens beide partijen niet
precies te zeggen.
Van alle plannen is inmiddels een
begroting opgesteld. Het College van
B&W besluit binnenkort welke van
deze ze aan de gemeenteraad voor
gaat leggen. Ook krijgt de raad de
inhoud van het alternatieve plan te
zien. Het voorstel wordt in september
in de commissie Ruimte besproken.
De gemeenteraad beslist er in oktober
over.

Publiciteitsstunt

Extra Pokémon bij Phoenix
on the Beach blijkt grap
Tijdens Phoenix on the Beach in Hegelsom zouden er extra zeldzame Pokémon te vinden zijn van het populaire
spel Pokémon Go. Dat was het bericht dat de organisatie van het festival in een bijna niet van echt te onderscheiden
artikel van www.nu.nl schreef. Verschillende lokale media namen het nieuws over, maar het bericht blijkt een
publiciteitsstunt te zijn.
Phoenix on the Beach misschien er wel
een Blastoise te vinden is.”
Ondanks dat Van Rens toegeeft het
oorspronkelijke nieuwsartikel uit zijn
duim gezogen te hebben, geeft hij wel
aan dat OJC Phoenix naar aanleiding
van alle positieve reacties op de
komst van de zeldzame Pokémon nu
daadwerkelijk het verzoek voor meer
water-Pokémon heeft ingediend bij
Niantic, het bedrijf dat het spel ontwikkelt. “Want wat is een strandfestival zonder water-Pokémon als Staryu
en Shellder of misschien wel een
Blastoise?”, schrijft de jongerensoos
aan de spelontwikkelaar. “Een rode
Gyarados zou ook wel leuk zou zijn”
sluit OJC Phoenix haar verzoekbrief af.
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Berton van Rens van OJC Phoenix
bedacht de hoax. “Ik ben verantwoordelijk voor de promotie van Phoenix
on the Beach en probeer altijd in te
spelen op hypes, zoals nu bijvoorbeeld
het spel Pokémon Go.”
Van Rens schreef een nepbericht,
zorgde dat het leek op een bericht van
de nieuwssite www.nu.nl en deelde
het via de Facebookpagina van de
jongerensoos. “We kregen meteen
heel veel reacties, veel mensen
geloofden dat het echt was. Sommige
media namen het bericht zelfs over,
dat hadden we nooit verwacht. Nu nog
steeds, een aantal dagen na het
posten van het nieuws, zijn veel
mensen ervan overtuigd dat tijdens
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“Op 19, 20 en 21 augustus barst
het van de Shellders en Staryu’s op
festival Phoenix on the Beach in
Hegelsom. Verwacht wordt dat ook
meer zeldzame Pokémon als Blastoise
en Lapras regelmatig zullen opduiken”,
is er in het nepbericht van OJC Phoenix
te lezen. De organisatie zou bij
Nintendo Nederland het verzoek
hebben ingediend om tijdens het
zomerfestival extra water-Pokémon te
laten verschijnen voor Pokémon
Go-spelers. Pokémon Go is een
populair smartphonespel, waarin
spelers virtuele Pokémon kunnen
verzamelen op plekken in de echte
wereld. Helaas voor de Pokémonliefhebbers is het bericht dus verzonnen.
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HALLO op vakantie...
“Ik ga op vakantie en neem mee: mijn paspoort, tandenborstel, zonnebrandcrème en de HALLO natuurlijk!” De redactie van HALLO Horst aan de Maas krijgt wekelijks foto’s
van mensen die op vakantie gaan en het nieuwsblad meenemen. Daarom nu een hele pagina met allemaal vakantiefoto’s.

… in Normandië
Een groep van 52 senioren uit onze regio maakte een busreis naar Normandië. De reis werd georganiseerd door Stichting Reiscommissie Ouderen Horst/Sevenum en Maasdorpen. De groep bezocht de invasiestranden, Mont Saint Michel, Bayeux en de krijtkust. Deze foto mét HALLO maakten ze in een pittoresk dorpje
tijdens een pauze onderweg.

… in New Orleans
Anja en Peter Claasen trokken drie weken met de auto door het
zuiden van de Verenigde Staten. Zij bezochten daar vele steden zoals
Atlanta, Chattanooga, Nashville, Memphis en New Orleans. De foto is in
New Orleans genomen vlak voor dat ze een rondvaart met diner op de
Mississippi gingen maken met de stoomraderboot Natchez.

… in Antalya

Job (3) en Sten (2) uit Hegelsom gingen samen met papa Theo en mama Desiree Janssen op vakantie naar
Turkije. Ze konden zich 15 dagen lang uitleven in het zwembad met alle glijbanen, aan zee en bij de kermis
op het resort van Side/Antalya. Natuurlijk hebben papa en mama hen ook even de HALLO voorgelezen.

… in Monschau
Fietsclub TWC Oranje uit Horst ging onlangs op pad voor haar jaarlijkse fietsweekend. In totaal gingen
21 fietsers en twee volgwagenchauffeurs mee. Een aantal leden van de club nam tijdens de eerste dag van
het weekend even pauze in het Duitse Monschau en maakte van de gelegenheid gebruik om de HALLO open
te slaan.

… in Maine
De familie Smits uit Horst ging op vakantie naar het Acadia National
Park in Maine in de Verenigde Staten. Uiteraard namen zij de HALLO ook
mee op vakantie, maar deze keer wel de digitale versie.
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Naar Horst aan de Maas

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

Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw
‘Vertrouwd
bouwen aan
kwaliteit!’

”

“Wij wensen u een fijne vakantie!

I.v.m. bouwvakvakantie is ons bedrijf gesloten
van 6 t/m 26 augustus.

Ulla (61) en Wies (63) wonen
beiden in Duitsland. De twee zijn op
bezoek bij de broer van Wies in Lottum.
“We verblijven een weekje bij mijn
broer in Lottum, een waar privéhotel,”
vertelt Wies. “Ik woon al sinds 1972 in
Duitsland, maar hier liggen mijn roots,

mijn wortels. Horst aan de Maas is thuiskomen voor mij. Het verschilt ook wel
echt van Duitsland. De mensen hebben
hier een wat andere mentaliteit. Ze zijn
bijna altijd open en gezellig.” Horst aan
de Maas verschilt ook in andere dingen
van Duitsland. “Je kunt hier fietsen

zonder bergen,” lacht Ulla. Vandaag
bezoeken Ulla en Wies Museum
De Locht in Melderslo. “In Museum
De Locht kun je de ontwikkelingen zien
die de omgeving hier de afgelopen
eeuw heeft doorgemaakt. Dat is heel
interessant en mooi om te zien.”

Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 3607
06 55 69 36 07

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

HALLO en hojje wah

Op weg naar stage
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op station HorstSevenum. Waar gaat de reis naar toe?

geldig t/m
zaterdag
6 augustus 2016

500 gram rundergehakt +
4 hamburgers samen €7,95

VLEESWARENAANBIEDING

bij 150 gr gekookte achterham
één roompaté GRATIS

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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

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

Cato Camps (17) uit Horst wacht
op de trein richting Venlo. Ze komt net
terug van haar werk en kon de trein
helaas net niet halen. “Niet zo erg,
ik kom op tijd voor mijn afspraak”,
vertelt ze. Cato gaat namelijk haar
papieren tekenen van haar stage.

“Ik ga stagelopen bij de Etos in
Blerick. Momenteel studeer ik
Ondernemer Detailhandel in Helmond.
Daar word je bijvoorbeeld opgeleid
om een eigen zaak te starten.”
Cato heeft gekozen voor de Etos
omdat ze stage wil lopen bij een

drogisterij. “Ik heb eerst bij een
kledingzaak stage gelopen, maar ik
ben ook benieuwd naar een drogisterij. De Etos heeft dagelijks veel
klanten. Ik vind het leuk om deze
klanten te helpen. Ik heb er in ieder
geval heel zin in.”
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verhuurt mékéra
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TH U IS- & BEDRIJ

FEESTEN

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Wij zijn diep getroffen door het bericht
van het plotseling overlijden van

Väöl te vruuj, mar bliej det Jan,
ozze pap en lieve opa
‘n schoeën laeven haet gehad

Jan Driessen
‘Jan van de Sloy’

echtgenoot van

Henny Drissen †
laevespartner van

Adele Franssen-Simons
† Nunspeet, 30 juli 2016

* Horst, 13 september 1941

Jan Driessen
oud-directeur van Driessen Transport en Grondwerken.
Jan was een boegbeeld, die door zijn enorme gedrevenheid,
een tomeloze inzet gepaard aan vakmanschap, geliefd
was bij het personeel. “Zijn jongens” konden op hem
rekenen! In goede, maar ook in slechte tijden.
Hij voelde zich één met hen en stond er veel liever tussen
dan boven. Ook na het bereiken van zijn pensioen bleef
hij nauw verbonden met het bedrijf.
Helaas heeft hij veel te vroeg afscheid van ons genomen.
Wij willen Adele, Bart en Doutsen, Marc en Willy,
Yvonne en Ruud en kleinkinderen,
veel sterkte wensen bij dit grote verlies.

Adele
Bart en Doutsen
Marc en Willy
Tessa en Nick
Tom
Yvonne en Ruud
Anouk en Rick
Maud
Pascal en Claudia
Siebe
Marcel
Justen
Sven

Jan, bedankt dat je er altijd voor ons was.
Een goede laatste reis, hoije wah!
Directie en personeel van Driessen Transport en Grondwerken
Personeels Vereniging de Sloy

“In het noodzakelijke: eenheid.
In het niet-noodzakelijke: vrijheid.
In beide: liefde.”

Maasbreeseweg 61, 5975 BM Sevenum
Geej ziet van harte welkom um same met os stil te staon
beej ‘t laeve van pap op vriêdig 5 augustus um 19.00 oor
beej zien zaak, Driessen Transport, Handelstraat 5 te Horst.

In liefde losgelaten

Leo Janssen

Leonardus Gerardus Hubertus

Op zaoterdig naeme weej aafscheid
met genuuëdigden in beslaote krink.

echtgenoot van

Jan is thoês, woe geej woensdig van 18.30 oor
wies 20.30 uur aafscheid van ‘m kónt naeme.

Heerlen, 27 november 1944

† Swolgen, 1 augustus 2016

Mia
Ramborg en Martien
Ilse, Alette, Hilde
Astrid en Rik
Tim, Cas
Sigrid en Rob
Bibi, Wouter, Roos

Dankbetuiging

Correspondentieadres: Generaal Dempsystraat 4, 5866 BN Swolgen

Grad Arts

Leo is thuis in zijn vertrouwde omgeving aan de Generaal Dempsystraat 4
in Swolgen waar u van harte welkom bent om afscheid van hem te
nemen.

Jullie aanwezigheid, de mooie woorden, de vele kaarten en jullie gift
voor KWF Kankerbestrijding hebben ons erg goed gedaan.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 5 augustus om 13.30 uur in
de parochiekerk H. Lambertus, Mgr. Aertsstraat te Swolgen, waarna de
familie in besloten kring Leo zal begeleiden naar crematorium
Boschhuizen.

“Vriets Gradje”

Toos, kinderen en kleinkinderen
Sevenum, augustus 2016
De zeswekendienst is op zaterdag 13 augustus om 18:00 uur
in de parochiekerk van Sevenum.

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.

Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl

Romée
28 juli 2016
Dochter van
Arie en Eveline
Sikes-Billekens
Wachtpostweg 32
5966 RR America



Hier ben ik al!

Javi

31 juli 2016
Zoontje en broertje van
Tom en Tamara
Cas en Sam Boumanns
Van Sonsveldstraat 33
5961 SJ Horst

Geboren

Lotte

28 juli 2016
Dochter en zusje van
Nancy, Michiel en
Thomas Baltussen
Theresiastraat 16
5964 AK Meterik

Mia Janssen-Brouwer

In plats van blome is d’r de mäögelikheid
um te donere vör ‘n good doel.

Graag willen wij iedereen bedanken voor het warme medeleven
dat wij hebben ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, os pap en trotse opa

Geboren

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Nieuwe kantoorruimtes, div. afmetingen, vanaf 250 euro per mnd, Tel 06
24 19 24 01, Businesscentrum Horst.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Te koop mooi gelegen vrijstaand
chalet te Velden. Tel. 06 81 99 56 17.

Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Te koop alum. voliére 290 cm br. 200
cm hg en 90 cm diep. i.z.g.st. Swolgen.
Bel 06 44 61 87 20.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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
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Wat gaat er mee in je koffer?

‘Muggenstift, zonnebril en boeken’
Iedere vakantieganger neemt uiteraard zijn tandenborstel en een setje kleding mee op reis, of je nu naar een hotel in Turkije gaat of drie weken gaat kamperen in Noorwegen. Inwoners van
Horst aan de Maas geven aan wat zij verder allemaal in hun koffer stoppen als ze op vakantie gaan.

Kirsten Utens (45) uit Grubbenvorst: “Bepaalde producten zijn in het buitenland best lastig te
krijgen, vooral als je met een gezin op vakantie gaat. Broodbeleg zoals pindakaas en hagelslag nemen
we mee op reis. Voor de rest ben ik voorstander van zo veel mogelijk producten kopen in het land
waar je op vakantie bent. Het is niet mee zoals vroeger toen je met een zak aardappelen op vakantie
ging.”

Tim Neven (26) uit Sevenum is vooral van de zonvakanties: “De zonnebril gaat altijd mee.
Verder zet ik muziek op mijn telefoon om te luisteren. Ook gaat de tablet mee op reis. Daarnaast heb
ik een aantal tijdschriften mee om te lezen. Ik ben een persoon die altijd een dag moet wennen aan
onder andere de temperatuur als ik op vakantie ben. Dan ben ik ook niet te genieten. Ik probeer me
zoveel mogelijk aan te passen aan de cultuur van het land waar ik ben.”

Piet en Nel Buijssen (beiden 57 jaar) uit Sevenum: “We nemen altijd boeken mee. Tegenwoordig
zijn het e-readers geworden. De wandelschoenen zitten ook altijd in de koffer. Toen onze kinderen
klein waren, namen we van zo’n Tripp Trapp stoeltjes (een klassieke houten, verstelbare kinderstoel
red.) mee. Voor onderweg naar bijvoorbeeld Frankrijk hebben we zo’n kleine pakjes hagelslag in de
auto. Vroeger kampeerden we altijd, de laatste jaren zijn we daar een beetje vanaf gestapt. Vorig jaar
zijn we met de kinderen vier weken naar Australië gegaan. Ieder had toen één koffertje met zomerkleren, één trui en een extra paar schoenen mee.”

De 41-jarige Hilde Schattevoet uit Grubbenvorst heeft veel aandacht voor haar hond als ze op
vakantie gaat: “Het hangt er vanaf waar we naartoe gaan. Als we op vakantie gaan in Nederland,
neem ik de hond mee. Hij is alleen niet meer zo goed ter been, dus daarom nemen we wat extra
spullen voor hem mee. Voor mezelf zitten er ook creatieve tijdschriften in de koffer. Bijvoorbeeld met
allerlei woonideeën. Ik ben creatief, dus in die bladen kijk ik wat ik zelf allemaal kan doen aan het
huis.”

De 59-jarige Jan Van der Sterren uit Hegelsom: “Ik ben net op vakantie geweest. Ik neem zo veel
kleren mee, dat driekwart daarvan ongebruikt terug de kast in gaat. Mijn vriendin neemt altijd haakwerk mee omdat ze overal ter wereld wil haken. Een televisie laat ik altijd thuis. Als ik op vakantie
ben, wil ik niet geïnformeerd worden over wat zich allemaal ergens anders afspeelt. Verder nemen
we altijd een muggenstift mee, want die beesten prikken me echt lek.”

Laura Groothuijse uit Sevenum (18) gaat binnenkort met een vriendin naar Gran Canaria. “Ik ben
aan het kijken wat ik allemaal meeneem. We zitten in een hotel, dus ik hoef niet allemaal kampeerspullen mee te nemen. Sowieso gaan er tijdschriften van CosmoGIRL en Vriendin mee. Mijn camera
gaat ook mee om mooie foto’s te maken. Verder zitten er de standaard dingen zoals kleding, schoenen, zwemspullen, zonnebrand en een telefoon met uiteraard de oplader in mijn koffer.”

Nieuws
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VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

Clubkas Campagne
Met de Rabobank Clubkas Campagne ondersteunen wij het verenigingsleven in de regio.
Er hebben zich inmiddels al 135 verenigingen en stichtingen aangemeld!
Doet uw club al mee?
Bent u lid van een club? Informeer dan of deze al is ingeschreven.
Op onze website www.rabobank.nl/horstvenray vindt u verder
alle informatie, inclusief de voorwaarden voor uw club om deel te
nemen.

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

NIEUWE WEBSITE
VOOR DE RABOBANK
Misschien heeft u het al gezien. De website van de Rabobank is
helemaal vernieuwd. Nu klanten steeds meer gebruikmaken van
smartphones en tablets, past de website zich automatisch aan aan
het apparaat. Op de homepage vindt u gemakkelijk alle contactgegevens en natuurlijk het inlogscherm voor Internetbankieren.

Wie voor 15 augustus lid is, mag stemmen!
Alle meerderjarige klanten die vóór 15 augustus lid zijn van onze
bank, mogen in oktober 5 stemmen uitbrengen op clubs die zich
hebben aangemeld voor de Clubkas Campagne. Klant zijn bij de
Rabobank betekent niet automatisch dat u ook lid bent. Twijfelt
u of u lid bent? U kunt dit zelf nakijken in Rabobank Internetbankieren onder ‘Uw gegevens’ op de onderste regel. Uiteraard kunt
u ook contact met ons opnemen via (077) 38 98 400 of een e-mail
sturen naar particulieren.horstvenray@rabobank.nl

RABOBANK IS PARTNER VAN EUROPRIDE
De Rabobank vaart dit jaar voor het eerst met een eigen boot
mee tijdens de botenparade van de Amsterdam Gay Pride
(dit jaar: EuroPride), op zaterdag 6 augustus.
De Rabobank is partner van het gehele evenement en spreekt zich daarmee
uit voor diversiteit en de acceptatie van LHBT (lesbisch, homo-, biseksueel
en transgender).

BUSINESSKLAS CITAVERDE AFGEROND
De Rabobank heeft afgelopen schooljaar 2e jaars leerlingen van
het CITAVERDE College Horst ondersteund met het opzetten van
een eigen onderneming.
Onze accountmanagers Twan Litjens en Luc Versteilen hebben
de leerlingen begeleid met de financiële onderbouwing van hun
ondernemingsplan. Daarmee hebben de jongeren hun eerste
stappen gezet naar ‘eigen ondernemerschap’.

Op 7 juli hebben de 11 mini-ondernemingen hun plannen gepresenteerd aan de jury. Op de foto: de leerlingen, docenten en juryleden.

25 JARIG JUBILEUM
FRANCIEN JANSSEN-KLUSKENS

Rabobank introduceert: hypotheek binnen een week.
Heeft u een ander huis op het oog? Het kan volgende week van u zijn. Bij de
Rabobank
kunt
u vanaf nu binnen
een week binnen
een hypotheek
afsluiten. Zo heeft u
Rabobank
introduceert:
hypotheek
een week.
snel
of uhuis
uw droomhuis
Heeftzekerheid
u een ander
op het oog?kunt
Het betalen.
kan volgende week van u zijn. Bij de

Ga
voor een
naar rabobank.nl/hypotheek
Rabobank
kunt afspraak
u vanaf nu binnen
een week een hypotheek afsluiten. Zo heeft u
snel zekerheid of u uw droomhuis kunt betalen.

Een
aandeel
in elkaarnaar rabobank.nl/hypotheek
Ga voor
een afspraak
Een aandeel in elkaar

In augustus is het 25 jaar
geleden dat Francien in dienst
trad bij onze bank. Francien
is destijds begonnen aan de
particuliere balie in Sevenum.
In 1999 maakte zij de overstap
naar de afdeling Bedrijven,
waar zij nu nog met veel
plezier werkzaam is als
assistent accountmanager.
Wij feliciteren haar van harte
met dit jubileum!
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Nieuwe naam

winkel&bedrijf 09
Doelgroepenvervoer

Café Metieske wordt ‘Breurs’ Munckhof wint
Café Metieske in Sevenum heeft een nieuwe naam. Het café gaat verder onder de naam Breurs. De broers Gijs
en Ward Appeldoorn uit Sevenum hebben het café aan de Markt sinds Metieske’s Good Bye Party op zondag 31 juli
overgenomen van Paul Bertholet.

aanbesteding

Munckhof Groep in Horst heeft de aanbesteding van de Valleihopper
regio Foodvalley gewonnen. Dit houdt in dat het bedrijf verantwoordelijk
wordt voor een groot deel van de uitvoering van het doelgroepenvervoer
in de regio’s Ede, Wageningen en Nijkerk.
De opdracht betekent een
verdere uitbreiding van de dienstverlening van Munckhof in midden
Nederland. Recent won Munckhof al
diverse vervoersopdrachten in
Gelderland en Zuid-Holland.
Jos Poortinga, directeur Munckhof
Taxi: “De uitvoering van deze

opdracht betreft per 1 januari 2017
het WMO vervoer voor diverse
gemeenten en het leerlingenvervoer
in Wageningen. Op termijn wordt dit
uitgebreid met het leerlingenvervoer
voor de andere gemeenten en
wellicht vervoer van cliënten naar
bijvoorbeeld dagbestedingen.”

Delicatessenwinkel

Polo Smak in Horst
Op de plek van de voormalige DA drogisterij in Horst, vestigt zich
een Poolse winkel. Dat heeft de verhurend makelaar desgevraagd
bevestigd.

“Op een mooie zomeravond,
ongeveer een jaar geleden, liep Ward
in de late uurtjes naar mij toe en zei:
‘Laten we een kroeg beginnen’. Die
avond begonnen we meteen met
fantaseren en de dag erna vonden we
het nog steeds een goed idee”, aldus
Gijs. Hij werkte al een aantal jaar bij
café Metieske en informeerde bij de
toenmalige baas Paul Bertholet naar
de mogelijkheden. “Paul moest er
even over nadenken, maar kwam na
een tijdje met de verlossende

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Voor aardbeienplanten, winterpreiplanten, groenteplanten, fruitbomen
en klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
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.

woorden: ‘we gaan het gewoon doen’. geopend door prins carnaval Niek
Na het afscheid van Paul van café
Hoeijmakers.
Metieske op zondag 31 juli kwam
het café in handen van Gijs en Ward.
Gijs: “We kozen voor de naam ‘Breurs’,
omdat wij al 22 jaar broers zijn.”
Op maandag avond 1 augustus
maakten zij de nieuwe naam bekend
in het café. In het weekend van vrijdag
16, zaterdag 17 en zondag 18 september houdt het café haar officiële
openingsweekend.
Het café wordt dan officieel

Verse bramen en Frambozen!
Vers geplukte bramen en frambozen
van de teler! Verder hebben we vele
soorten zelfgemaakt jam, sap en
ingevroren fruit. Alsook eieren en
honing. Malina Fruits, Tongerloseweg
11, 5963 NR Hegelsom (Horst)

Te koop BBQ-pakket van onze
scharrelvarkens. Pakket voor 4
personen € 20,-. Het vlees is vacuüm
verpakt en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America,
tel. 464 13 80/06 17 21 89 33.

Alle kleding 0,99 Gigantisch aanbod
kleding, alles voor maar € 0.99 per
stuk tot 28 augustus Twedde Kans
Kringloop Horst. Speulhofsbaan 7A
Meterik. open di-wo-do 12-17
vrij 12-19 en zat 10-16 uur.

Te koop: mirabellen, Westerholtstraat
12 Horst. Tel.: 077 398 30 47.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

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

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

De wondere wereld van box 3
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Pretbox, werd box 3 genoemd bij de invoering van de Wet op de
Inkomstenbelasting 2001. In de toen nieuwe belastingwet werd het
inkomen uit vermogen belast tegen een forfaitair rendement van 4
procent en vast belastingtarief van 30 procent. Zo werd (en wordt) het
vermogen, behoudens vrijstellingen, feitelijk belast met een heffing van
1,2 procent.

Sleutels gevonden speeltuin
Afgelopen zaterdag zijn er in de
speeltuin Roeffen Mart 2 sleutels
gevonden. De eigenaar hiervan kan
contact opnemen via ons secretariaat
roebbersjoosten@home.nl

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

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

een ander bedrijf dat zich erin wilde
vestigen. In de winkelruimte komt
nu Polo Smak, een Poolse delicatessenwinkel met meerdere vestigingen in onder andere Helmond en
Rotterdam.

Oh, zit dat zo!

t winkeltje, herstraat 44
Bij t Winkeltje vieren wij de
Olympische spelen op een leuke
manier. De dobbelsteen bepaald
Uw korting! goud=30% zilver=20%
brons=10 %. Deze actie is van 05/08
t/m 20/08. Shoppen & dobbelen!

Zondag 7 aug Braderie
Centrum Well 12-17u, Gratis entree
info www.hh-marktkramen.nl
06 17 60 33 10.

In het pand aan de Steenstraat
was voorheen DA drogisterij Hoeben
gevestigd. Die winkel sloot eind juni
vorig jaar de deuren.
De eigenaar van het pand gaf
toen al aan op zoek te gaan naar

Opslagboxen in Horst-centrum
Nieuwe Opslag/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, Tel 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Kantoorruimte in Horst-Centrum
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. frambozen, blauwe
bessen, perziken, tomaten, paprika,
spekbonen, knoflook enz.
Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel. 077 398 35 52.

een nieuw systeem bedacht dat
meer recht zou moeten doen aan de
werkelijke rendementen.
De term Pretbox kwam er
doordat het forfaitaire rendement
van 4 procent laag was, zelfs een
simpele spaarrekening leverde toen
aanzienlijk meer op dan 4 procent
rente. Het kan geen toeval zijn,
maar na de invoering van de Pretbox
daalde de rente flink en bleef laag.
Inmiddels is 1,2 procent rente een
utopie, zodat de heffing effectief
meer dan 100 procent is
geworden.
Procedures die bij de rechter
zijn aangespannen, hebben er nog
niet toe geleid dat het forfaitaire
rendementsysteem ongeldig is
verklaard. Wel heeft de regering
met ingang van 2017, op basis van
het vermogen per 1 januari 2017,

Hierbij wordt de belasting
geheven op basis van een mix tussen
de gemiddelde spaarrente van de
afgelopen 5 jaar en het rendement
op onroerende zaken, aandelen en
obligaties. Naarmate het vermogen
groter is, gaat het rendement op
onroerende zaken, aandelen en
obligaties zwaarder mee tellen.
De berekening zal ik u besparen,
maar de uitkomst is dat, na de
vrijstelling van € 25.000,00 per
persoon, € 75.000,00 belast wordt
tegen 0,87 procent, vervolgens
€ 900.000,00 tegen 1,41 procent
en de rest tegen 1,65 procent. De
percentages kunnen overigens jaarlijks
veranderen. Kleinere vermogens zijn

dus beter uit dan in het verleden,
maar nog steeds wordt vrijwel
hun gehele renteopbrengst weg
belast.
Een eerlijker systeem op basis
van de werkelijke rendementen van
het vermogen wijst de regering tot
nu toe af omdat het te ingewikkeld
zou zijn. Lees: het past niet in het
regeringsbeleid om het (voor)
invullen en indienen van de
belastingaangifte steeds verder te
automatiseren.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu
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opinie

Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Wordt een hele verbetering’
Onder de werktitel Kasteelsche Bossen (voorheen Sportzone) zijn er plannen om van de Kasteelse Bossen in Horst een gebied te maken
waar cultuur, onderwijs, sport en recreatie hand in hand gaan. Zo’n 40 procent van de inwoners van Horst aan de Maas denkt dat deze plannen
een aanwinst zijn voor de gemeente. Al zijn er ook zorgen over de vraag of het bos nog wel bos zal blijven. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.

De tijd dat je in de Kasteelse Bossen alleen
kon wandelen of zwemmen is al langer voorbij.
Diverse sportclubs hebben er hun lokaal en het
bos is tegenwoordig meer een park te noemen.
Als het aan de werkgroep Kasteelsche Bossen
ligt komen er nog veel meer activiteiten bij in
het gebied. Het merendeel van de inwoners
van Horst aan de Maas keurt de plannen niet af.
“Een prachtig gebied met mogelijkheden voor
recreatie en sport. Dit wordt zeker een hele
verbetering”, meent deze inwoner. Toch worden
er wel kanttekeningen bij de plannen gezet.
“Het moet dan wel een gebied met meer dan
alleen sport zijn”, zegt deze persoon. “Natuur
is ook erg belangrijk.” Ook de kosten en hoe
die verdeeld gaan worden, leveren vragen
op. “Op zich kan het zeker een aanwinst zijn,
maar de kosten zijn wel al behoorlijk hoog!

Inwonerspanel

1.672 leden
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3% Weet niet
14%
Nee
25%
Neutraal

15%

Ken geen
plannen

Ja
43%

Plannen Kasteelse Bossen
zijn aanwinst

Tevens vrees ik dat dit ook meteen de doodMede door de aanleg van onnatuurlijke
verharde wandelpaden. Als hier een sportzone
steek is voor een aantal verenigingen in de
komt is het helemaal gedaan met de bossen
kerkdorpen dat dan ongetwijfeld veel minder
en blijft alleen het Aendekuulke nog over.
(financiële) aandacht gaat krijgen”, denkt een
Erg jammer”, zegt dit
ander.
stel.
Iets minder dan
15 procent ziet de
‘Dan is het gedaan met de rust’
plannen helemaal
TipHorstaandeMaas
niet zitten. “Een bos
is een samenwerkings
‘Natuur is ook erg belangrijk’
is een bos, geen park
verband tussen
‘Alleen die naam, liever
of verzameling van
HALLO Horst aan de
Moelbaerenbos’
sportclubs!”, zegt
Maas en TopOnderzoek.
iemand. “Waar blijft dan
Voor meer resultaten
de rust? Een bos is toch
of aanmelden voor
een stiltegebied waar de
de volgende enquête,
natuur voorop staat?” vraagt een ander zich af.
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
“We vinden het erg jammer dat de Kasteelse
Reageren?
Bossen zijn bosgebied aan het verliezen is.
www.hallohorstaandemaas.nl

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Gezondste regio?
Bij de Wat zeg je?-enquête met de vraag ‘Heeft u last van intensieve
veehouderij?’ die vorige week in de HALLO stond, gaf 56 procent van de
ondervraagden aan daar geen last van de ondervinden.
Als de gemeente en de provincie
doorgaan met hun plannen en
kosten wat het kost die door zetten,
dan zullen we in de toekomst heel
veel last gaan ondervinden van de
intensieve veehouderij tussen
Grubbenvorst en Horst door het NGB
(Nieuw Gemengd Bedrijf).
De enquête geeft ook aan dat

40 procent van de mensen het eens is
met de stelling ‘De gemeente en
provincie moeten er alles aan doen
om vestiging van intensieve
veehouderijen tegen te gaan’.
Maar als de plannen doorgaan,
wordt het behoorlijk intensief daar
op het Witveld, ondanks de vele
onderzoeken die gedaan zijn en die

aantonen dat zoiets nadelige
gevolgen kan hebben voor de
mensen en de natuur.
Alles bij elkaar zal de fijnstof
gaan toenemen door de nu al
producerende A73, de industrie die
de gemeente Horst helemaal omsluit,
de glastuinbouw in Sevenum en het
Ruhrgebied met zijn uitstoot.
Daar gaat dan nog een
pluimveebedrijf met meer dan
een miljoen kippen, varkensflats,
de bijbehorende slachterij en de

bio-energie centrale bijkomen,
allemaal gepland op ‘t Witveld.
Bovendien zou de uitstoot van
stikstof toenemen, waardoor de
natuurgebieden in de omgeving
worden aangetast. De gezondheid
van de mensen zal achteruit gaan,
denk aan luchtwegen, kanker die
veroorzaakt word door fijnstof
of mensen met COPD, et cetera.
Daardoor zullen de ziektekosten
alleen nog maar meer stijgen.
Maar de gemeente heeft nog

meer plannen. Men wil in 2025 de
‘de gezondste regio zijn’. Hoe dan,
vraag ik me af. Met wat asperges,
aardbeien en bessen in een bakje
kom je niet ver. Als jullie de
gezondste regio willen worden, zorg
dan dat de lucht schoner wordt en
doe niet het tegenovergestelde.
Ed Peters,
Noordsingel Horst

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.

Gemeenteraad akkoord met bestemmingsplan Kerkveld II Swolgen
Tijdens de raadsvergadering van juli is het bestemmingsplan
Kerkveld II Swolgen vastgesteld. Een proces dat tien jaar geleden is
ingezet, is hiermee succesvol afgerond.
Eind 2006 blijkt tijdens een
eerste Dorpsgesprek van de
dorpsraad Swolgen al snel dat er
veel belangstelling is om een
werkgroep op te richten. De brede
samenstelling zorgt voor een
betrouwbaar beeld en een reële
doorkijk. Na een interactief proces
wordt in 2007 het DorpsOmgevingsPlan (kortgezegd DOP) gepresenteerd. Ik zeg niet voor niets

interactief proces, want de realisatie is
tot stand gekomen met behulp van
input van heel veel Swolgenaren.
He DOP bestaat uit een wensbeeld
van de bewoners, dat is uitgewerkt in
een visie en die visie is uitgewerkt in
concrete plannen. Er is dan al heel erg
veel werk verricht door de dorpsraad
en de werkgroep, maar zeker ook is
de hulp, advies en commentaar van
veel Swolgenaren ter harte genomen

en in de verdere plannen meegenomen.
De resultaten van het vele werk
worden vertaald in het DOP. Voor de
korte termijn gaat de voorkeur
voor uitbreiding van het dorp uit in
westelijke richting. In aansluiting op
de meest recentelijke uitbreiding van
Kerkveld I. Dit is een voorkeur van de
totale werkgroep. Een aangename
bijkomstigheid is dat gemeente
Horst aan de Maas eigenaar is van
de meeste grond. Als aandachtspunt
werd toen al meegegeven dat ontsluiting via de Parkweg niet mogelijk

zou zijn. Dit probleem werd prima
opgelost door middel van aankoop
van een perceel.
De uiteindelijke keuze is tot stand
gekomen op basis van democratisch
besluit binnen werkgroep en dorpsraad. Dat de gemeente daarna achter
deze uitbreidingslocatie als beste
keuze blijft staan, getuigt in mijn
ogen van een juist inzicht van iedereen die hierbij betrokken is geweest
en getuigt vanuit de politiek gezien
van respect en het serieus nemen
van een dorpsraad en een dergelijke
werkgroep.

De ingekomen zienswijzen
worden serieus behandeld en het
bestemmingsplan wordt ook enigszins aangepast.
Hiermee heeft Swolgen na
10 jaren intensieve samenwerking
tussen dorpsraad, werkgroep en de
gemeente weer ruimte om woningbouw in fases te gaan realiseren.
Aan de slag.
Frans Kerstjens,
Essentie
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Geef mij maar een tropische zomer
Een zomer met alleen maar tropische temperaturen? Voor 70 procent van de
stemmers op onze poll van twee weken geleden hoeft dit niet. Niet iedereen
vindt het namelijk prettig wanneer dagenlang de temperatuur boven de dertig
graden komt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kondigde
onlangs zelf voor de provincies Limburg, Gelderland, Brabant en Overijssel
het Nationaal Hitteplan aan. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met

gezondheidsklachten ondervinden veel problemen door het warme weer en is
het voor hen opletten geblazen.
Voor de overige 30 procent kan het echter niet warm genoeg zijn.
Zij gedijen juist goed in de hitte en zouden het liefst de hele zomer of nog
langer hoge temperaturen hebben. Ach, en voor sommigen is het gewoon nooit
goed. Of het nu regent of de zon schijnt, zij hebben altijd wat te klagen.

Rage Pokémon Go loopt uit de hand
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Sinds enkele weken is de wereld in de ban van een nieuwe rage, Pokémon
Go. Dit is een spel waarmee je met je smartphone digitale wezens kunt vangen
die overal zitten verstopt. Niet alleen in openbare gebouwen en plekken als
parken, maar bijvoorbeeld ook bij mensen in huis. De meningen over het spel
zijn verdeeld. Aan de ene kant wordt het feit dat spelers van de game daadwerkelijk hun huis moeten verlaten, en dus in beweging komen, toegejuicht. Dat is
namelijk heel wat anders dan vijf uur op een bureaustoel naar je computerscherm
staren terwijl je Call of Duty speelt. Ook de politie ziet er de voordelen van in.

Volgens haar zorgen al die Pokémon Go-spelers voor een betere veiligheid in de
buurt, doordat verdachte situaties eerder worden opgemerkt.
Er komt echter ook veel kritiek op de ‘jagers’. Er zijn al spelers van de snelweg en het spoor gehaald, doordat ze in hun jacht naar Pokémon een gevaar
vormden voor andere weggebruikers. Tegen een lantaarnpaal aanlopen terwijl
je op je schermpje tuurt, is grappig. Minder grappig is het wanneer je daardoor
onder een auto komt.
Rage Pokémon Go loopt uit de hand. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 30) > Beter een goede buur dan een verre vriend > eens 91% oneens 9%

Problemen met
uw kunstgebit?

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

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

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Laatst las ik op Twitter deze
oproep: “We moeten stoppen
waanzinpsychiatrische
aanvallen te scharen onder het
kopje (dagelijkse) terreur.
Niet alles is haat of #moslim.”
Het lijkt wel alsof elke keer
dat ik de tv aanzet of op een
nieuwssite kijk, er weer ergens
in de wereld een aanslag is
gepleegd. In de nieuws-berichten wordt dan al snel ‘terreurdaad’ geroepen en gerefereerd
aan IS. Nog voordat officiële
bronnen dit hebben bevestigd
of ontkend. Steeds vaker komen
er geluiden dat we voorzichtig
moeten zijn met wat we
berichten. Niet alles is een daad
van terreur. Soms is het ook
‘gewoon’ een persoon met
kortsluiting in zijn hoofd, die
zijn frustratie helaas maar op
één manier kan uiten: door wild
om zich heen te schieten of
steken. De Franse krant Le
Monde heeft besloten geen
foto’s meer van terroristen te
publiceren en diverse andere
media gaan dit voorbeeld
volgen. Zij willen, zeggen ze,
niet meewerken aan onbedoelde postume “verheerlijking” van terroristen. Voor de
media zijn dit verwarrende
tijden. Elke aanslag, al dan niet
gelieerd aan terreur, is nieuws
en verdient dus aandacht.
Aan de andere kant bestaat er
de angst voor copycats en
stemmingmakerij. Werken
berichten over aanslagen,
nieuwe aanslagen in de hand?
En wat is nu de kans dat je het
slachtoffer wordt van een
terreuraanslag? Als je er echter
niet over bericht, dan ben je
jezelf als medium zelfcensuur
aan het opleggen. Het wordt de
media verweten dat ze de angst
in stand houden door telkens
maar uitgebreid te berichten
over al het geweld in de wereld.
Maar we kunnen er onze ogen
niet voor sluiten. Toch?

Oplossing vorige week:
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Cas van den Bosch
13 jaar
Horst
Dendron College

Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een Land Rover, want dat vind ik een
hele coole auto. Ik vind het leuk om
buiten door de modder heen te gaan
en dat kan met deze auto heel goed.
Wel moet hij donkergroen zijn, want
dat is mijn lievelingskleur.
Wat is het beste en wat het slechtste
cadeau dat je ooit gegeven hebt?
Het slechtste cadeau gaf ik ooit aan
een vriend van mij. Samen met
twee andere vrienden maakte ik
een cadeau voor hem met twee
meloenen. Ik weet niet meer wat we
wilden maken, maar we hadden een
heel goed idee in ons hoofd. Op een
gegeven moment sneden we een
meloen kapot, terwijl dat niet moest.
Toen was het helemaal verpest.
Voor de rest zijn al mijn cadeaus wel

goed geweest, de beste kan ik me
niet echt herinneren.
Wat is je favoriete uitgaansgelegenheid in Horst aan de Maas?
Ik ga eigenlijk nog niet echt uit. Maar
ik denk dat ik later wel uit zal gaan.
Mijn favoriete uitgaansgelegenheden
zullen dan gewoon de meeste cafés
zijn denk ik, zoals café De Lange Horst
of Blok 10.
Wat zou je nog eens overnieuw
willen doen of beleven?
De vakantie in de Ardennen zou ik
wel opnieuw willen beleven, dat was
ongeveer 5 jaar geleden. Daar deden
we allemaal survivaldingen, zoals
handboogschieten, een parcours in de
bomen afleggen en abseilen. Dat zijn
dingen die ik het liefst doe en ik houd
van buiten zijn, daarom zou ik het
opnieuw willen doen.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik vroeger een helmpje had, omdat
mijn achterhoofd anders helemaal plat
zou zijn geweest. Dat helmpje moest

aan
Cas van den Bosch

ik een tijdje dragen, zodat mijn schedel
weer goed ging groeien.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Het cijfer één. Ik zit op hockey en ben
nummer 1 van ons team, de keeper.
Ook vind ik het eerste jaar van je leven
erg belangrijk. Het getal 1 is ook een
beetje mijn geluksgetal daardoor.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Ooit waren we in Friesland op
vakantie met ons gezin. Er was een
hooiberg, met onderaan een losse
hoop hooi. Ik zag andere jongens en
meisjes eraf springen en het leek
me leuk om het ook te doen. Dus
ik sprong van de hooiberg af, maar
ik belandde naast het hooi en brak
mijn been. Toen moest ik naar het
ziekenhuis. Maar in de wegen van
Friesland zitten allemaal hobbels en
de motor van de auto sloeg onderweg
ook nog eens af. Door al dat getril had
ik nog meer pijn. Niet zo’n geslaagde
spontane actie dus.

Wil jij onze nieuwe collega worden? I.v.m. uitbreiding van onze werkzaamheden in
het leerlingenvervoer regio Horst a/d Maas zijn wij per direct op zoek naar:

Chauffeurs Leerlingenvervoer m/v
Ben jij in het bezit van een chauffeurspas (geheel of gedeeltelijk), woonachtig in
het aangegeven gebied en representatief? Heb jij goede contactuele eigenschappen en
begrijp jij als geen ander hoe je kinderen in het leerlingenvervoer dient te rijden?
Dan ben JIJ de persoon waar wij naar op zoek zijn!
Wij bieden: Salaris conform CAO, vaste werktijden en een leuke uitdagende baan
in een dynamische omgeving.
Sollicitaties kunt u online richten aan: leila@jacdeleeuw.nl of john@taxigeerets.nl

Taxi- & Touringcar Geerets BV
Meerloseweg 9, 5861 AB Wanssum, Tel: 0478 - 532212 • info@taxigeerets.nl • www.taxigeeretsdeleeuw.nl

Stad of dorp?
Een dorp, want daar woon ik nu ook in.
Ik vind het fijner, omdat het er rustiger
is dan in een stad en je kent er veel
meer mensen. Een dorp is ook beter te
bereiken. In tegenstelling tot een stad,
waar superveel mensen wonen en je
dan bijna niemand kent.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een tijdmachine, want dan kun je dingen die je fout hebt gedaan opnieuw
doen. Bijvoorbeeld toen ik van de hooiberg sprong, dan zou ik ervoor kunnen
zorgen dat ik wel goed landde. Ook kun
je met een tijdmachine reizen in de
toekomst en zien of het later goed met
je gaat.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In Afrika, want ik zou wel willen weten
hoe het is om in een krottenwijk te
wonen, weinig voedsel te hebben en
geen bed om op te slapen. Hier in
Nederland heb je dat wel gewoon,
maar in documentaires over Afrika zie
je dat de mensen met z’n allen op één
matrasje moeten slapen en weinig te
eten hebben. Verder lijkt het me een
erg mooi land, met de Sahara en alle
dieren, zoals olifanten en giraffes.
Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordje is ‘wacht’. Ik zeg het
vaak als mijn moeder iets vraagt terwijl
ik bezig ben, bijvoorbeeld terwijl ik
bezig ben met mijn telefoon. Mijn zus
en mijn moeder hebben het opgemerkt.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb besloten dat ik later maritiem
archeoloog wil worden. Normaal werkt
een archeoloog op het land, maar
een maritiem archeoloog werkt in
het water. Ik heb er niet lang over na
moeten denken. Ik vind zwemmen
en duiken heel leuk en ik wilde altijd
al archeoloog worden. Beide dingen
tegelijk is dus helemaal leuk.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Gym heb ik altijd al een leuk vak
gevonden, want je kunt dan vrij bewegen. Geschiedenis vind ik ook leuk.
Dingen over de geschiedenis leren
is handig als ik later archeoloog wil
worden. Verder is uitval ook fijn, omdat
je dan niets hoeft te doen. Het stomste
vak vind ik Engels, want we leren er
woordjes waar je later helemaal niets
aan hebt. Bijvoorbeeld ‘lantaarnpaal’ of
‘vlaggenstok’.
Wat is de leukste dag in het jaar?
De dag waarop de zomervakantie
begint, want dan heb je een heel
schooljaar achter je liggen en kun je
lekker 6 of 7 weken uitrusten. In de
vakantie ga ik afspreken met vrienden,
met Jong Nederland op kamp en met
mijn gezin op vakantie. Op kamp met
Jong Nederland is erg leuk. We zetten
tenten op en doen spellen in het bos.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Spider-Man, omdat je dan met een
web kunt zweven van lantaarnpaal
naar lantaarnpaal of van huis naar huis.
Als ik de films zie, dan leef ik me altijd
helemaal in en het lijkt me supercool
om ook zo te zijn.

Sociale
oudjes
Dat sociale media populair
zijn, wisten we allang.
Vooral Facebook is booming:
59 procent van de Limburgers
maakt er gebruik van. Daarmee
liggen we net wat boven het
landelijk gemiddelde van 58
procent. Volgens adviesbureau
Social Dutch komt dat door een
groeiende groep 60-plussers
met een account op Facebook.
Opa’s en oma’s op Facebook?
Juist ja, sinds de elektrische fiets
lijken ze steeds meer met de tijd
mee te gaan. Hartstikke leuk
natuurlijk. Zo kunnen ze er
kiekjes kwijt van zelfgebakken
appeltaarten met kaneel en anekdotes posten over de jeu de
boules-wedstrijd van vandaag.
Likes gegarandeerd. Door te
chatten met kinderen, kleinkinderen en medebewoners van het
verzorgingstehuis, is het probleem van eenzame ouderen ook
meteen verholpen. Dat is super,
toch? Maar zodra de oude garde
een account heeft aangemaakt op
een sociaal medium als Facebook,
ontstaat er vaak een groot
probleem: ze snappen er niks van.
Ze zijn meestal niet bekend met
de digitale wereld en haar
ongeschreven regels. Het gevolg
is dat Facebookende opa’s en
(vooral) oma’s niet alleen alles
lezen, maar ook op alle berichten
van hun kleinkinderen reageren
en hen overspoelen met glinsterende, bewegende kattenplaatjes. Totaal onbewust van het feit
dat de hele aardbol het kan zien.
Dat bedoelen ze natuurlijk
maar al te goed en het is
superlief. Maar het is toch niet zo
‘cool’ wanneer er op je tijdlijn
tussen de feestfoto’s met je
vrienden een berichtje van je
oma staat als: ‘Mooie cijferlijst
knul. Kom morgen maar langs
voor een zakcentje’.
Gelukkig zijn mijn grootouders
niet vertegenwoordigd op
Facebook. Nog niet, tenminste.
Toch houd ik het liever bij
persoonlijke bezoekjes, waarbij
we thee drinken en ik prangende
vragen over hun iPad beantwoord. Ouderen en technologie,
het went ook nooit echt helemaal… Rosanne
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Fotowedstrijd
Kiek Horst
aan de Maas
De mooiste foto van de fotowedstrijd Kiek
Horst aan de Maas in juli is ingestuurd door
Joris Maas. Hij maakte een foto van Lisanne
Blomsma tijdens het zeskamp van KVW en
voetbalclub in Griendtsveen, welke goed is
voor 44 likes. Gefeliciteerd!

WhatsApp-buurtwacht
Vakantie: campings vol, huizen leeg. Wat kun
je zelf doen voor een veiligere buurt, ook
tijdens vakantietijd? Richt een WhatsAppbuurtwacht op! Onder andere bewoners van
Melderslo, het Wervelkwartier in Horst en de

Zwarte Plakweg in America zitten al in een
WhatsApp-groep met als doel een veiligere
buurt.
Wil je meer informatie of een groep oprichten?
Ga voor meer informatie naar www.wabp.nl.

Mooiste foto van het jaar
We zijn nu een jaar bezig met de fotowedstrijd
Kiek Horst aan de Maas. Dat betekent dat we
in de loop van augustus de mooiste foto van
elke maand gaan exposeren. Uiteindelijk wordt
dan ook de mooiste foto van het jaar bekend
gemaakt. Binnenkort meer nieuws over de
expositie.
Meedoen?
Wil je ook meedoen aan onze fotowedstrijd? Maak een mooie foto van een plek of gebeurtenis in
Horst aan de Maas en stuur deze in via in via de Facebookpagina van de gemeente.
Stemmen? Klik op de ‘Like’/’Vind ik leuk’ knop bij jouw favoriete kiekje in het album van de huidige
maand en wie weet wordt dat wel de foto van de maand.

Bekendmakingen
Maar liefst twee
echtparen in de
gemeente Horst
aan de Maas
vierden afgelopen
week hun 60 jarig
huwelijksjubileum.
Burgemeester
Kees van Rooij
bezocht het echtpaar
Martens – Jansen
uit Sevenum
en het echtpaar
Lenssen – Keijsers
uit Hegelsom om
hen persoonlijk te
feliciteren.

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.
Broekhuizen
Stokterweg 12

Kronenberg
Meerweg 65

Grubbenvorst
Nieuw Erf 4

Melderslo
Koppertweg 11

Horst
Witveldweg 104, 106, 108
Industriestraat 19
Van Bornestraat 4
Energiestraat 16
Venrayseweg 128
Meteriks Veld
Venrayseweg 151

Sevenum
Molenveldweg 50
Venloseweg 41
Hackert
Boekweitstraat 28
Creemerhof 11
Kulbergweg
Hazenhorstweg 5a
Molenveldweg 50

Swolgen
De Molenstraat 20
Molenzijweg ong.
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

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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Veertiende editie Poels
Meubelen Regio Toernooi
Het Poels Meubelen Regio Toernooi van Jeu de Boules Club Horst, dat van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juli
duurde, is gewonnen door Frans Janssen uit Merselo. “Het toernooi was een groot succes”, aldus de organisatie.

“Het toernooi was prachtig, we
hebben geweldige weersomstandigheden gehad”, aldus voorzitter van Jeu de
Boules Club Horst Toon Rops. Er deden
177 deelnemers mee aan het toernooi
en tijdens de slotronde kwamen ruim

honderd toeschouwers een kijkje
nemen. Veertig deelnemers streden in
de finale. De club uit Horst leverde hier
elf deelnemers van. In de eindklassering werd Frans Janssen uit Merselo de
kampioen. Coen Arts en Mart Arts van

Jeu de Boules Club Horst werden
tweede en derde. Bij de uitreiking van
de prijzen was meneer Vrijssen van
Limgroup Horst aanwezig. In het
verleden steunde Limgroup de club met
het huren van een baan.

Damesteams uit Engelse
Championship op bezoek
Twee damesteams van de voetbalclub Queens Park Rangers FC, spelend in de Engelse Championship, zijn deze
week wederom op bezoek in Horst aan de Maas. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 augustus verblijven de
talenten onder de 14 jaar en onder de 20 jaar in groepsaccommodatie De Zandberg in Meterik.

De teams trainden op dinsdag
2 augustus al op Sportpark Wienus in
Hegelsom en ook op donderdag
4 augustus doen zij dat nog een keer.
Ook speelden beide teams op woensdag in het Belgische Gent een
vriendschappelijke wedstrijd tegen
hun leeftijdsgenoten van KAA Gent.

Donderdag 4 augustus speelt het
oudste team nog een wedstrijd tegen
het Nederlandse FlowSports Talententeam.
Het is voor het tweede jaar op rij
dat QPR FC deze trainingsweek in Horst
organiseert, nadat de club vier jaar
geleden ook al hier was. “De geweldige

faciliteiten en gastvrijheid zijn voor ons
de reden om jaarlijks terug te komen”,
aldus trainer Steve Quashie.
De trainingen van beide teams zijn
vrij toegankelijk voor publiek. De tijden
van de training zijn te vinden op
www.facebook.com/groepsaccommodatiedezandberg
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Dit is mijn club
7/15

Autocrossclub De Paradijsracers

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: autocrossclub
De Paradijsracers uit Melderslo.

maken met steeds strengere eisen,
ook voor wat betreft de vergunningen.
Wij voldoen gelukkig aan al die eisen
en zijn elke cross verzekerd. Dat is wel
veel duurder geworden. We moeten
bijvoorbeeld hekwerken plaatsen waar
vroeger palen met een lint ertussen
voldoende waren. En ze komen elke
cross vanuit de verzekering kijken en
keuren.”

clubcross op zondag 6 november
op eigen terrein. Toch zijn ze elke
week wel samen. “Tim Seuren
filmt elke cross en die wordt dan
op zondagavond teruggekeken in
clublokaal ’t Tunneke in Melderslo.
Voorheen was dat in ’t Paradijs”,
zegt Verberne, verwijzend naar de
clubnaam.
De toekomst van de club ziet er
mooi uit, denkt de secretaris. Hij verwacht aan het einde van het seizoen
een aantal kampioenschappen
te kunnen vieren in de junior- en
jeugdklasses, maar ziet ook kansDe Paradijsracers hebben hun
zaakjes echter goed op orde, dus dat
hebbers in de toerwagens, sportvormt geen probleem voor de club,
klasse en keverklasse. “We hebben
die elk jaar twee crossen, een nachtbest wel wat kampioenskandidaten
meedraaien ja”, zegt hij trots. “Als
cross en een clubcross aan het einde
van het seizoen organiseert. “We staan iemand wint, krijgt hij een recepbekend als een goede organisatie”,
tie van de club aangeboden. Dat
denkt Ferry. “We hebben ons terrein
is zowat elk jaar wel het geval
aan het Peeldijkje in Horst sinds dit
geweest”, zegt de secretaris.
jaar ook zelf in beheer. De grond is van
Ook qua organisatie staat de
de gemeente, maar wij zorgen voor
club er goed voor: “Bij de laatste
het onderhoud. Dat maakt ons bijna de cross kwamen het bestuur van
enige club met een vast eigen terrein.” de bond en de voorzitter van de
ACC De Paradijsracers maakt deel
Europese kampioenschappen
uit van Auto Sport Unie Zuid (ASUZ)
kijken. Zij waren zeer gecharmeerd
en rijdt met meer dan honderd leden
van de locatie en de organisatie.
in verschillende klassen. Uniek aan
Ik verwacht dat ze misschien wel
Melderslo is de Melderse Balkenklasse, gaan bellen of wij het EK volgend
die zo’n tien jaar geleden werd
jaar willen organiseren. Dat moeten
opgericht door Ron Alards. “Dat is een we dan maar even gaan bekijken.”
Er is de afgelopen jaren best wel
Of de club een EK van de grond zou
wat veranderd in de autosport, geeft de wedstrijd voor rijders uit eigen dorp”,
kunnen krijgen, daar hoeft Verberne
secretaris aan. “Sinds het ongeval (met zegt Verberne. De club heeft net een
aantal races op eigen terrein achter
niet over te denken: “Organiseren is
de monstertruck, red.) in Haaksbergen
de rug. De seizoensafsluiter wordt de
een goed draaiboek maken.”
staat alles op zijn kop. We hebben te

Staat bekend als
goede organisatie

De Paradijsracers zitten in de
zomer midden in hun seizoen, dat
loopt van maart tot eind oktober.
Dit is het eerste jaar onder leiding
van nieuwe voorzitter Paul

Hermans, die Lei Kristal opvolgde.
“Paul heeft nooit gecrosst, net als ik,
maar kent de crosswereld goed en past
er goed tussen”, zegt secretaris Ferry
Verberne.
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Kruytzemret

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

illen
Op zonnebre stip
een rod

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!
www.vitellius.nl

Kerkstraat 1 Hor st 077 398 26 61 www.kruyt zeropt iek.nl
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Horst aan de Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input
voor deze twee pagina’s. Deze keer: Stijn Bastiaansen.

GEPLUKT

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.

Matty
Hermans

HALLO

Zomer
Column
Van vakantiebaantje naar
vakantiebaan
Op 13-jarige leeftijd kreeg ik van
mijn moeder te horen dat de tijd van
luieren in de vakantie voorbij was.
Er moest gewerkt gaan worden.

Hij begon in 2009, terwijl hij nog studeerde, kleinschalig zijn eigen bedrijf in licht- en geluidsinstallaties. Drie jaar later ging hij er fulltime
mee aan de slag. In juni trouwde hij samen met Ellen Zanders als eerste stel in de nieuwe ridderzaal van kasteelruïne Huys Ter Horst. Deze week
wordt de 26-jarige Matty Hermans geplukt.
Matty is een geboren en getogen Horstenaar.
Tijdens zijn jaren op het Dendron College, wist hij
al snel dat hij de richting elektro op wilde gaan.
Dat deed hij op de middelbare school en hij
vervolgde die weg door de studie elektrotechniek
in Eindhoven te gaan volgen. Matty ging niet op
kamers, maar reisde op en neer vanuit station
Horst-Sevenum. “Het was maar een half uur heen
en een half uur terug, dus dat was goed te doen.
Ik vind Eindhoven wel echt een leuke stad.
Het trok me wel, ook omdat Eindhoven als
techniekstad gezien wordt.” Tijdens zijn studie
begon hij met zijn eigen bedrijf. “Ik heb daarvoor
rozen geknipt en tomaten geplukt, maar de kas
had ik eigenlijk wel gezien. Ik wilde facturen leren
maken en mijn spullen die ik gekocht had
verhuren.” Mede dankzij zijn vader werd hij
enthousiast door alles wat met licht en geluid te

maken had. “Pap had bij de lokale omroep ROZAH
een programma. Ik ging toen al vaak me om naar
al die knopjes te kijken. Meestal ging ik kijken als
er ergens iets opgebouwd werd. Ik denk dat ik
zonder mijn vader pas later ontdekt zou hebben
dat ik licht en geluid zo leuk zou vinden.”
Op zijn lijstje met artiesten die hij met zijn
bedrijf geholpen heeft, pronken onder meer de
namen van W-Dreej en Beppie Kraft. “Mijn leukste
grote klussen zijn de carnavalsparade in Horst
en het ‘WK-voetbal kijken’ geweest. Het hele
Wilhelminaplein dat volstaat en naar jouw scherm
kijkt is echt heel vet. Je bent dan verantwoordelijk voor het feit dat dat scherm het moet blijven
doen, maar ik zie het op dat moment zeker niet
als een soort druk die op m’n schouders rust.
Als alles goed verloopt en ik thuis kom, denk ik
wel eens bij mezelf ‘zo, dit was wel vet’”.
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Matty heeft ook nog tijd om leiding te geven
bij Jong Nederland. Inmiddels doet hij dat al
tien jaar lang. “Het is de bedoeling dat we die
kinderen een leuke woensdagavond bezorgen.
Ik vind het echt leuk om ze te amuseren. Af en
toe gaan we een weekendje weg of op kamp,
dat regelen we ook allemaal zelf.” Matty woont
samen met zijn vrouw Ellen bij zijn schoonouders. Ze zijn op zoek naar een huis met loods in
Horst en omstreken. “Tot nu toe hebben we nog
niets kunnen vinden. Dit is een tussenoplossing
die nu iets langer duurt.” Op 10 juni van dit jaar
trouwden Matty en Ellen. Het huwelijk vond plaats
in de nieuwe ridderzaal van kasteelruïne Huys
Ter Horst. Ze waren de eersten die elkaar daar
het ja-woord gaven. “Vorig jaar juni heb ik haar
in Oostenrijk ten huwelijk gevraagd”, glimlacht
Matty. Achter hem hangt een grote foto van Ellen
en Matty. Daaronder verschillende huwelijkscadeaus en minstens zoveel kaarten. “We hebben
Oostenrijkse kennissen en waren daar te gast.
Toen Ellen iets te drinken ging halen, vroegen
ze wanneer ik haar ten huwelijk ging vragen.
Ik vertelde hen dat ik dat juist van plan was in
Oostenrijk. Onze kennissen hebben toen een mooi
plekje uitgezocht en ik ben aan een meer voor
haar op de knieën gegaan. Tegen het merendeel
van mijn vrienden had ik verteld dat ik voorlopig
echt niet zou gaan trouwen, dus daar had ik ze
mooi te pakken.”
Dankzij zijn werk leerde hij Stijn Bastiaansen
kennen. Velen in Horst aan de Maas kennen hem
als DJ Styn, die geregeld te horen is bij festiviteiten. Stijn draaide enkele jaren geleden in De
Lange Horst, terwijl Matty die avond het licht en
geluid regelde. “We raakten aan de praat. Nu zie
ik hem echt als een kameraard. Wie zien elkaar
zakelijk natuurlijk veel, maar privé drinken we ook
af en toe een pilsje.” Matty heeft plezier in zijn
werk en hecht daar veel waarde aan. “Ik zal qua
geld nooit rijk worden met het werk dat ik nu doe,
maar ik heb van mijn uit de hand gelopen hobby
wel mijn werk kunnen maken. Laat mij maar
gewoon lekker mijn ding doen.”

Samen met dertig leeftijdsgenoten
solliciteerde ik bij de lokale
tomatenkweker. Die zomer stond ik
elke ochtend om 06.00 uur op om de
hele dag met tegenzin tomaten te
plukken. Het was al snel duidelijk dat
ik dit niet jarenlang vol zou houden.
Om het nuttige met het
aangename te combineren ben ik toen
gaan werken in een vakgebied waar
mijn interesse ligt. Als manusje-vanalles ging ik aan de slag in de licht- en
geluidsbranche. Waar ik voorheen om
06.00 uur opstond, lag ik nu om
06.00 uur in bed. Hoewel dit werk mij
een stuk beter lag dan het vorige,
besloot ik toch om meer uit mijn
jeugdige carrière te halen.
Ik besloot om mijn passie voor
muziek te benutten door mijn eigen
bedrijfje op te starten en daarin aan
het werk te gaan als freelance dj.
Waar ik begon als dj op feesten en
partijen, ging ik mij al snel richten op
het uitgaansleven. De boekingen
volgden elkaar steeds sneller op en ik
genoot volop van de prachtige
entertainmentwereld. Zelfs over de
grens kreeg ik de kans om mezelf te
bewijzen: een échte vakantiebaan in
zonnige vakantielanden als Spanje en
Turkije.
Van alle baantjes die ik heb gehad
heb ik een hoop geleerd, waarbij ik
me ben blijven ontwikkelen. Inmiddels
doe ik waar ik van hou en hoop
daarmee alle bezoekers een topavond
te bezorgen. Het vermaken van
mensen kun je gewoonweg niet als
werken zien, eerder een uit de hand
gelopen hobby. Door snel de
vertaalslag te maken tussen de
noodzaak van een vakantiebaan en
mijn passie voor entertainment ben ik
uiteindelijk op de juiste plek terecht
gekomen. Als je doet wat je leuk
vindt, hoef je immers nooit te
werken.
Stijn Bastiaansen
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Vakantietip

Tot rust komen
in het buitenland
Stijn Bastiaansen is door zijn werk als dj ook zomers drukbezet. In de
tijd dat vele mensen een camping of hotel boeken, staat DJ Styn voor
grote zalen muziek te draaien. Tijdens zijn vrije dagen komt hij in het
buitenland tot rust, terwijl hij in Horst aan de Maas absoluut niet stil kan
zitten.
Nog geen tien vrije vakantiedagen
heeft Stijn. Vanwege zijn werk moet hij
zomers vaak draaien tijdens festiviteiten.
“De rest van het jaar zit ik natuurlijk ook op
school omdat ik studeer. Nu moet er veel
gedraaid worden. Als ik dagen vrij heb ga
ik lekker naar het buitenland. Dan kan ik
alles naast me neer leggen en heerlijk van
mijn vakantie genieten. Onlangs ben ik
nog anderhalve week in Antalya geweest.
Ik heb ook wel eens dat ik én vakantie én
werk tegelijkertijd heb. Drie jaar geleden heb ik bijvoorbeeld een maand land
gedraaid op Lloret de Mar. Daar had ik dan
overdag vakantie en mocht is ‘s avonds
werken. Mijn hele levensritme veranderde
daardoor. Als ik in de zomer op vakantie ga,
wil ik ook echt een zomervakantie. Door
het jaar heen doe ik graag een stedentrip.
Een stad als Krakau bijvoorbeeld.”
Stijn is uiteraard niet altijd in het buitenland tijdens de vakantieperiode.

Ook in Horst aan de Maas
komt hij aan zijn trekken.
“Ik pak geregeld een terrasje
met vrienden of vriendinnen.
Regelmatig ga ik er op uit,
want ik ben absoluut niet
het type dat kan stilzitten.
Er moet bij mij altijd iets
gedaan worden, ook al is
het vakantie.” Als Stijn wat
meer vakantiedagen heeft,
droomt hij er stiekem van
om de oceaan over te
steken. “Het liefst ga ik nog
een keer een roadtrip in de
Verenigde Staten maken.
Gewoon lekker touren en
de Amerikaanse cultuur
opsnuiven, maar dat moet
natuurlijk wel te combineren zijn met mijn studie
en werk.”

‘Het publiek in Limburg vind ik heel dankbaar’
3FM-dj Domien Verschuuren draait zijn muziek zowel op de radio als op festivals door het hele land. Het voordeel van optreden bij een dorpsfeest is volgens hem de vrijheid om te bepalen wat je draait.
Limburgs feestje dat deze plaat zeker wordt
aangevraagd.”
“Het publiek vind ik heel dankbaar in
Limburg”, vervolgt Domien. “Na een optreden
in Limburg kijk ik even op Twitter. Dan zie ik
allemaal tweets voorbijkomen van bezoekers
die het allemaal naar hun zin hebben gehad, dat
motiveert mij enorm. Dat is wel anders dan in het
Oosten.” Domien draait liever op een feest in een
dorp dan bij 3FM. “Weet je wat het is, bij 3FM zit
je achter je computer, je draait een aantal platen
en dan zit je werk erop. Het klinkt heel makkelijk,
maar dat is het zeker niet. Er komt veel meer bij
kijken. Daarnaast moet je je houden aan de richtlijnen qua muziek van de zender. Op een feest in
een dorp ben je veel vrijer en mag je alles zelf
bepalen. Daarbij komt er natuurlijk ook nog een
lichtshow bij kijken en de kick die je daarvan
krijgt. Het enige nadeel is dan vaak de afstand.”

Alleen een usb-stick en
koptelefoon

Het interview vindt plaats vlak voordat
Domien Verschuuren samen met DJ Styn optreedt
op de Melderse Examenfuif. “Wat heb ik er zin
in”, zegt hij voordat hij op moet. “Als ik ergens
moet draaien, kijk ik eerst hoeveel fietsen er
staan. Bij een club valt dat vaak tegen. Dan zie je
er een stuk of dertig of veertig. Hier staan

honderden fietsen in een weiland.” De Melderse
Examenfuif is uitverkocht, de 1.200 kaarten zijn
verkocht. “Dit moet wel een groot feest worden”,
zegt de 3FM-dj.
Het Noord-Limburgs publiek staat wel een
beetje bekend als een lastig publiek voor een
band of dj. Het komt laat los en daar heeft

Domien wat op bedacht. “Het is eigenlijk heel
makkelijk. Ik draai zo veel mogelijk meezinghits,
dan komt iedereen zeker los. Ik draai muziek
waarvan ik denk dat de jongeren die graag willen
horen. Onlangs werd ‘Roetewisser’ van Fabrizio
zesmaal aangevraagd op een feest. Ik had hem
niet bij me, maar nu wel en ik verwacht op zo’n

Opvallend is dat de dj vaak alleen naar
optredens komt. “Ik vind dat altijd wel lekker.
Als je iemand meeneemt, moet dat wel een hele
goede vriend zijn, wil je de hele route met elkaar
kunnen praten. Mijn vriendin gaat soms ook mee.
Zij gaat onder mijn optreden gewoon in de zaal
of tent staan en heeft op het einde van de avond
allemaal onbekende mensen om haar heen staan
waarmee ze een leuke avond heeft. Het enige
wat ik bij me heb is een usb-stick en een koptelefoon.”
Domien Verschuuren tourt vooral in Limburg
en Noord-Brabant rond bij dorpjes. “Deze feesten
hebben gewoon dat ene fantastische gevoel.
Iedereen kent elkaar.”
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Zomertijd
In onze gemeente zijn we in staat elk jaar weer vele vakantiegasten te ontvangen, hen welkom te heten en van een prachtige omgeving te laten genieten. Terwijl veel met de fiets,
te voet of met de auto wordt ontdekt, gebeurt er veel om hen heen.
om ons hier te helpen met het opplanten,
het verzorgen en de oogst. De jeugd die
in de zomervakantie nog graag een centje
bijverdiend bij menig boer en tuinder.
In deze vakantietijd is het helaas niet voor
iedereen vanzelfsprekend om op vakantie te
kunnen gaan. Ook onze voedselvoorziening
is niet vanzelfsprekend, net zoals een mooie
aangelegde tuin of die bloemen in een vaas.
Om aan de hoge eisen van consument en
maatschappij te voldoen, is hard werken
nodig. Een constant zoeken naar nieuwe
kansen, nieuwe inzichten, innovatie en
ontwikkeling. Wij zijn trots dat de gemeente
Horst aan de Maas zoveel ondernemers en
medewerkers heeft die graag dat harde
werken aangaan en dat ook de agrarische
sector zich inzet voor de Gezondste Regio
2025, gezond ondernemerschap en een
gezonde leefomgeving. En niet alleen op
het boerenerf maar ook in de aanverwante
industrieën.
Geniet van de mooie dingen die onze
gemeente biedt, geniet van al het lekkers dat
in het buitengebied wordt geproduceerd en
geniet van alle pracht op de velden.
Wij wensen eenieder een mooie
vakantietijd toe.
In kassen wordt hard gewerkt tussen de
tomaten, paprika’s en aardbeien. Op het land
worden sla, bonen en wortelen geoogst. In
de loodsen worden machines van onderhoud
voorzien of vindt er de sortering plaats van
allerlei soorten gewassen. In stallen wordt,
met veel zorg voor de dieren, gewerkt aan een
verantwoord stukje vlees, een gezond eitje en
een verantwoord glaasje melk. Aan struiken

groeien de blauwe bessen en bomen hangen
vol met appels, kersen en peren. Een tractor is
onderweg om de boomteelt te onderhouden en
een keet staat in het veld voor de medewerkers
tussen de rozen. Op een industrieterrein worden
nieuwe machines ontwikkeld en worden de
tekeningen voor een kas gemaakt. Er gebeurt
zoveel dat we het niet eens allemaal kunnen
benoemen.

Te voet, op de fiets, met de auto of met
busjes gaan velen naar het werk of zijn ze net
klaar na een lange dag tussen de zon en de
regen. In het buitengebied van Horst aan de
Maas staat het nooit stil. De agrarische sectoren
zijn bijna 24 uur per dag, 7 dagen in de week
met topsport bezig om iedereen van een mooi
product te voorzien. Samen met de duizenden
harde werkers in onze regio, veelal ver van huis

Bijen en
pannenkoeken

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

De zondagsopenstelling van ’t Zoemhukske in Horst van zondag 7 augustus staat in het teken van Bijen culinair. De aandacht gaat deze keer speciaal
uit naar het thema pannenkoeken.

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

DE barbecuespecialist
DE barbecuespecialist
van de regio

van de regio

www.peetenmobiel.nl

HEEFT U NOG WEILAND OF
LANDBOUWGROND TE BEMESTEN?
Wij bieden aan:

diverse soorten
geïnjecteerde mest

De imkers laten bezoekers proeven hoe honing gebruikt kan worden
op pannenkoeken. Er worden van
diverse soorten beslag pannenkoeken
gemaakt. Zo kunnen ook mensen
met een glutenintolerantie proeven

van een pannenkoek. Daarnaast
zijn allerlei soorten beleg te proeven,
met honing als één van de ingrediënten.
‘t Zoemhukske is zondag 7 augustus open van 14.00 tot 16.00 uur.

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

en VERGOEDEN u voor:
Geïnjecteerde varkensmest met een gehalte
van min.1 tot max. 2 kg fosfaat/ton: E 7,00/ton
Geïnjecteerde rundvee mest E 5,00/ton
Meer info:

Mark van den Biggelaar Tel. 06 - 12 86 61 80
Breevennenweg 5, 5809 EK Leunen
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Expositie iconen
in kerk Tienray
In de kerk van Tienray is van zaterdag 6 tot en met donderdag 18 augustus een expositie met iconen te zien. Deze iconen zijn geschilderd door Geert
Hüsstege.

Groengroep plaatst bankje
In samenwerking met het bedrijf AM&M heeft Groengroep Sevenum een bankje geplaatst in het gebied
in d’n Oeëze. “Dit is weer een manier om mensen bij hun groene omgeving te betrekken en te laten zien
hoe mooi het in eigen dorp is”, aldus de organisatie.

Lezing fotograaf Janssen
Fotograaf en kunstenaar Jan Janssen uit Hegelsom verzorgt tijdens het Rozenfestival in Lottum diverse lezingen
over zijn passie voor fotografie en kunst. De fotograaf is gevraagd vanwege zijn boek ‘The Himalaya, my home’ en
verzorgt lezingen in een speciale tent op het festivalterrein.

In het kader van het H. Jaar van
Barmhartigheid heeft Geert Hüsstege
vijftien iconen geschilderd over Gods
liefde en barmhartigheid. De icoon van
de Verloren Zoon of de Barmhartige
Vader staat hierbij centraal. Daarnaast
is er ook een icoon van de Moeder van
Barmhartigheid. In het kader van de
iconententoonstelling is op donderdag
11 augustus vanaf 20.00 uur in de kerk
een lezing en bezinningsavond rondom
het thema Moeder van Barmhartigheid.
Aan de hand van de iconen wordt deze
bezinningsbijeenkomst gehouden.
Centraal staan vragen als: Hoe mogen
we de barmhartigheid zien, hoe is
Maria hier in een voorbeeld en tegelijkertijd hoe kunnen we barmhartigheid
laten gelden in ons eigen leven?

Zigeunermuziek
in Cambrinus
Het zomerterras van Cambrinus in Horst wordt op zondag 7 augustus
opgeluisterd met een optreden door zigeunergitarist Manito. Dit optreden
begint om 16.00 uur.

In zijn boek, dat in 2013 uitgegeven werd, heeft Janssen het leven in
de Himalaya in beeld gebracht. Janssen
heeft daarmee diverse internationale
fotografie awards gewonnen, zoals de
International Photography Award (IPA)
in New York, PX3 in Parijs, de Hadam
International Photography Award (HIPA)
in Dubai en recent nog de MIFA Photo
Awards in Moskou.
Tijdens de lezingen geeft Janssen
een kijkje door de lens over zijn

oog voor detail, licht, compositie en
afwerking. Ook bespreekt hij diverse
beelden uit documentaires en vertelt
hij over zijn visie op fotografie als
kunstvorm. Janssen legt uit waarom
het Rozenfestival het toneel voor
zijn lezingen vormt: “Ik heb groene
vingers. Naast mijn werkzaamheden
als fotograaf ben ik ook boomkweker
en heb ik in het verleden veel met
bloemen gewerkt. Ik heb daarom affiniteit met Lottum en vind het prachtig

wat het dorp tijdens het Rozenfestival
neerzet. Al mijn passies komen bij het
Rozenfestival samen en ik vind het
geweldig om tijdens het festival lezingen te verzorgen over de documentaires
die ik de afgelopen jaren gemaakt heb.”
De lezingen van Jan Janssen vinden
plaats op vrijdagavond 12 augustus,
zaterdagmiddag 13 augustus en zondagmiddag 14 augustus en zijn vrij toegankelijk. Het aantal beschikbare plaatsen is
echter beperkt.

Als jong kind raakte Manito
verslingerd aan de Spaanse gitaar en
ontwikkelde hij zich tot virtuoos op
dit instrument. Zijn oom, die gitaar
(Ho Club de France stijl) en piano
speelde, bracht hem de fijne kneepjes
bij. Dit alles ging zonder noten lezen.
Door veel met andere muzikanten te

spelen en zelfstudie heeft Manito
een karakteristiek geluid ontwikkeld.
Hij speelt alle aan zigeunermuziek
verwante stijlen zoals gipsy traditionals uit de Sinti- en Romacultuur
en muziek in de sfeer van de
beroemde zigeunermuzikant Django
Reinhardt.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

werken

America Tel. 06-12359686
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Wilhelminaplein

Vierde editie OP festival
De vierde editie van OP festival vindt plaats op zondag 11 september. Op het Wilhelminaplein in Horst wordt
deze dag het culturele seizoen geopend.

Buikschuiven op
Harmoniefeesten
In het centrum van Horst vinden van vrijdag 2 tot en met zondag
4 september de traditionele Harmoniefeesten plaats. Naast de
allemansmert en de kindermarkt, is er dit jaar een nieuw onderdeel:
buikschuiven. Het buikschuiven vindt plaats op zaterdag 3 september vanaf 14.00 uur op het Wilhelminaplein. Teams kunnen met
maximaal vijf deelnemers meedoen. Kijk voor meer informatie en
inschrijven voor het buikschuiven op www.harmonievanhorst.nl

Op het plein staan twee podia
waar de hele dag door optredens zijn.
Verder is er straattheater en zijn er
workshops. Een van de optredens is
een samenwerking tussen Dansschool
Froxx uit Horst en het muziekfestival
OMG. De leerlingen dansen een eigen
choreografie op een muziekstuk.
Speciaal voor OP2016 maakte OMG!
festival de track, die live wordt
uitgevoerd door dj-collectief Nachtburgemeesters.

Fanfare Monte Corona uit
Kronenberg en Evertsoord speelde in
2015 op uitnodiging op het dancefestival Extrema Outdoor. De fanfare
speelde er voor de gelegenheid
danceklassiekers op blaasinstrumenten.

Straattheater en
workshops
De ADM (Acoustic Dance Music)

werd zo goed ontvangen, dat het in
het jaarlijkse Friends for Music event
is opgenomen. Tijdens OP2016 werkt
de fanfare samen met dj Ron van
den Beuken. Verder zijn er optredens
van onder meer Shantygroep de
Maashave, TAKE 9, Balletschool Horst,
Thalamus, Kukeleku, Slagwerkgroep
Harmonie Horst, Muzikantine en
Theater Kleinkunst.
Kijk voor meer informatie op
www.op-festival.nl

12 t/m 15 augustus 2016

tot

60%

ting
et kor
m
t
r
a
ka
.nl
entree rozendorp
w
u
Koop e: www.
onlin

korting*

SALE
*

De korting is geldig op geselecteerde artikelen.

shoeby.nl

Steenstraat 10, Horst

rozendorp lottum WWW.rozendorp.nl

WWW.FaCeBooK.Com/rozendorp

cultuur 21

04
08

’Een ommetje maken’

Wandeling
Zwarte Plak
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 7 augustus ’een
ommetje maken’ over de Zwarte Plak. Start is om 10.00 uur bij de
parkeerplaats van Golfcomplex de Golfhorst in America.

Excursie in Heere Peel

IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 20 augustus een excursie in de Heere Peel. Er wordt onder
begeleiding van een gids een wandeling langs de poelen, waar veel libellen zijn, in het natuurgebied
gemaakt. Dit gebied is rijk aan juffers, glazenmakers en korenbouten en ideaal om van dichtbij te bekijken. Onderweg zal de gids vertellen over deze vliegende jager. De wandeling vertrekt vanaf Aan de Drift
in America. Aanmelden kan via info@aandedrift.nl

Evenemententerrein

Gamevakantie
in Kronenberg
Op het evenemententerrein in Kronenberg wordt van vrijdag 5 tot en met maandag 15 augustus ‘Campzone,
the Biggest Gaming Outdoor Vacation’ gehouden. Tijdens het evenement kunnen deelnemers kamperen op het
terrein en elf dagen lang samen gamen.
Campzone is opgezet als een
camping, waar deelnemers samen
kunnen gamen en in de avonduren

andere activiteiten doen. Er is onder
andere bingo, levend Cluedo, tafelvoetbal en een tv-tune quiz. Bezoekers

kunnen het terrein bezoeken om een
kijkje te nemen bij de gamers van
10.00 tot 22.00 uur.

Derde Muzikantineweekend
Het derde Muzikantineweekend vindt plaats van vrijdag 9 tot en met zondag 11 september. Tijdens het
weekend worden muzikanten uit de gemeente uit om een weekend lang samen muziek te maken en hun resultaten te presenteren tijdens een concert op het OP-Festival in Horst.

De streek de Zwarte Plak ligt op
de grens van de drie kerkdopen
America, Kronenberg en Evertsoord.
Geologisch gezien ligt het gebied
net buiten het moerassig gedeelte
van de ‘badkuip’ van de Peel.
Rond de Antoniushoeve startte
medio 19e eeuw de eerste ontginning.
De benaming Zwarte Plak duidt op

een relatief vruchtbare humusrijke
bodem ten opzichte van de omliggende armere Peelgrond, een
gebied dat van oudsher bekend staat
als heidegebied met stuifduinen.
Deze vormde eeuwenlang de
zogenaamde woeste gronden, die zo
bepalend waren in het ontstaan van
het Noord-Limburgse essenlandschap.

DÉ PAS- 7 + 21 augustus
MEGA
FOTOGRAAF
VAN HORST ROMMELMARKT
Carbootsale Horst
St. Lambertusplein 2a
5961 EW HORST
t. 077 398 16 45

www.fotoid.nl

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10
Deelnemen markt zie:

www.carbootsalehorst.nl

Dedert Icesticks BV Horst is
een internationaal opererend
bedrijf dat jaarlijks 100 miljoen
vrieslollies produceert. Een
klein team van medewerkers is
verantwoordelijk voor de totale
productie: van voorbereiding tot
opslag. Een prettige werksfeer
en collegiale samenwerking zijn
kenmerkend voor ons bedrijf.

Dedert Icesticks BV zoekt een vakman, ter ondersteuning
van de technische afdeling en de productieafdeling, die graag
praktisch bezig wil zijn en de handen uit de mouwen wil steken.

Vakbekwaam
allround monteurvormenmaker m/v
die verantwoordelijkheid draagt voor onderhoud,
reparatie en constructiewerkzaamheden
aan mechanische installaties.
Wij vragen:
• kennis op LBO+ of MBO niveau;
• accuraat en secuur werken;
• zelfstandig met inzicht kunnen werken
en oplossingsgericht denken;
• kennis en ervaring op het gebied van lastechnieken
en constructiewerkzaamheden.
Voor aanvullende informatie bel met
mevr. D. van der Meij (06 53 22 23 40).
Tijdens het Muzikantine-weekend vorig jaar (Foto: Piet van den Beuken)
De formule van de eerste edities
van de Muzikantine blijft ongewijzigd:
25 muzikanten die elkaar wel of nog
niet kennen, vormen vier nieuwe
bands. Ze werken een weekend lang
aan tenminste twee zelfgeschreven
nummers om deze de laatste dag live
te presenteren op het OP Festival op
het Wilhelminaplein in Horst.

Het doel van het weekend is het
aanjagen van muzikale vernieuwing en
het uitbreiden van ieders muzikantennetwerk.
Vorig jaar werden de liedjes na
afloop van het weekend opgenomen
op een cd, getiteld ‘Groetjes uit het
popdorp van Limburg deel 1’. De organisatie geeft aan dat dit jaar een

tweede deel volgt. Geïnteresseerde
muzikanten kunnen zich inschrijven
via www.popdorpvanlimburg.nl
De selectiecommissie stelt een
groep samen op basis van spelniveau en verdeling van instrumenten.
Leeftijd en ervaring spelen geen rol.
Half augustus wordt de selectie gepresenteerd.

Wij bieden:
goede arbeidsvoorwaarden, bijbehorend salaris
en een fijne werksfeer.
Wij zien jouw schriftelijke reactie graag tegemoet binnen 14 dagen.
Per brief: Directie Dedert Icesticks B.V.
t.a.v. mevr. D. van der Meij
Industriestraat 15, 5961 PG Horst
Per e-mail: dominique@dedert.nl
Voor meer informatie www.dedert.nl
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JAKO Voetbaldagen

Beatz & Bandz Summerfestival

Best Kept Secret Picknick

Locatie: Sparta ’18 Sevenum

Tijd: 15.00-02.00 uur
Locatie: rijhal Hoogveld Lottum

Tijd: 15.30 uur
Locatie: A Belle Horst

Internationaal Stars Agility toernooi

Start expositie iconen

Optreden Manito

Tijd: 09.00-17.00 uur
Organisatie: Landelijke Agility Krachten
Locatie: Dierencentrum Sevenum

Locatie: kerk Tienray

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Zomermarkt
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

vr
05
08

zo
07
08

The Biggest Outdoor Gaming
Vacation
Organisatie: CampZone
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Livemuziek

MEGA Carbootsale

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 08.30- 15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein Peeldijkje Horst

Natuurwandelvierdaagse

Jongveedag

Tijd: 19.00 uur Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: vertrek theetuin De Roode Vennen
Broekhuizen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Jongveedag Peel en Maas
Locatie: Mts. Hendrix-Janssen Evertsoord

The Biggest Outdoor Gaming
Vacation

Wandeling Zwarte Plak

Organisatie: CampZone
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 10.00 uur
Startlocatie: parkeerplaats Golfcomplex de
Golfhorst America

Vakantiebal

Open tuin

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: café-zaal Wilhelmina Swolgen

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen, Horsterdijk 58 Lottum

Bouwvakfeesten

Openstelling met thema Bijen
culinair

Tijd: 19.00-04.00 uur
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

za
06
08

in samenwerkerking met

Tijd: 14.00- 16.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

ma
08
08
di
09
08

The Biggest Outdoor Gaming
Vacation
Organisatie: CampZone
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Jaarmarkt
Tijd: 09.00-16.00 uur
Locatie: centrum Horst

The Biggest Outdoor Gaming
Vacation
Organisatie: CampZone
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Biggest Outdoor Gaming
wo The
Vacation
10 Organisatie: CampZone
08 Locatie: evenemententerrein Kronenberg
Biggest Outdoor Gaming
do The
Vacation
11 Organisatie: CampZone
08 Locatie: evenemententerrein Kronenberg
Zomermarkt
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Beatz & Bandz Summerfestival

Rondleiding Kasteel Huys ter Horst

Livemuziek

Tijd: 19.30-02.00 uur
Locatie: rijhal Hoogveld Lottum

Tijden: 14.00 en 16.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst in Horst

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

The Biggest Outdoor Gaming
Vacation

Beatz & Bandz Summerfestival

Lezing en bezinningsavond rondom
thema Moeder van Barmhartigheid

Organisatie: CampZone
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

Tijd: 15.00-01.00 uur
Locatie: rijhal Hoogveld Lottum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: kerk Tienray

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

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

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl
Voor het uitpakken en prijzen van de najaarscollecties zijn wij per direct op zoek naar

Vakantiekrachten

Hou je van aanpakken en ben je bij voorkeur
vijf dagen per week van 08.00 tot 17.00 uur
beschikbaar?
Stuur dan een mailtje met je gegevens naar vacatures@jansen-noy.nl
Kijk voor meer info op www.jansen-noy.nl/vacatures

Roest aan de Maas
Aan de Maas in Grubbenvorst vond zaterdag 30 juli de vierde editie van het Roest Festival plaats.
Zo’n duizend bezoekers kwamen af op het elektronisch dance festival. Deze editie stonden onder meer
optredens van Tsepo, Will Oirson en Red Carpet op het programma.
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Medische Religie
zorg
Broekhuizen

zondag
		

Huisarts en apotheek

Heilige mis

Broekhuizenvorst

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

ANBISE

Goed Haar en Visagie

Grubbenvorst

anco lifestyle centre

Het LoopCentrum

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

Hotel Asteria Venray

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

zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen

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

zondag

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
5 t/m 11 augustus 2016
Beurskens, C.L.P.
Gebr. v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Horst

Meerlo

10.30

Heilige mis

19.15

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

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

Heilige mis

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

10.30
09.00

Rozenkrans

17.30

Swolgen
Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Blauwebessenland
5% korting op alle aankopen

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

€ 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

5% korting op de rekening

Brownies & downieS

Twee seizoenscoupes voor € 9,95
20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

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

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10% korting op een
schoonheidsbehandeling

Praktijk Ik Leer

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

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

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

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Janssen Dansen en Sporten

50% korting op de bowlingbaanhuur

DMS-Service

Kinderboerderij Hagerhof

20% korting op entree

Logeerhuis Kapstok

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

Twee proeflessen gratis

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Eén kop koffie of thee € 1

Duet Kappers

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Lunchroom Lekker Gewoën

Eclicker

Museum de Kantfabriek

25% korting op het tweede gerecht

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt
Driegangenmenu voor € 17,50

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

Into Beauty

10% korting op een zonnebril

Die 2 Brüder von Venlo

Pedicure Praktijk Wilmie

Eén kop koffie of thee voor € 1

IJssalon De Zeuten Inval

Bootcamp Power

10% korting op een zonnebril

Staatsie 1866

5% korting op het hele
assortiment

Boerderijwinkel Lenders

Pearle Opticiens Horst

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

HUIS van de STREEK

€ 1 korting op jam

Eetcafé Ald Vors

Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

10% korting op een diner
voor 2 personen

€ 12,50 korting op avondje bowlen

Melderslo

zondag
dinsdag
		

Hostellerie De Maasduinen

Camps Optiek
19.15

10% korting op een behandeling
naar keuze

10% korting op de hapjes en
drankjes

Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje

Eén gratis consumptie bij de lunch

Meerlo

woensdag
		

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

Een kop koffie of thee voor € 1

Kronenberg

zaterdag
		

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

De Bekkerie

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

FotoID

10% korting op een fotosessie

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor € 1

Gratis kop koffie, cappuccino of thee

My-LifeSlim

€ 12,50 korting op de intake

Pakje!

10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Parkhotel Horst

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

De Bekkeri
e

Theater De Garage
Thermaalbad Arcen
Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

Toffe Dagstrand

Koffie of thee voor € 1

Tuincentrum Peeters

10% korting op het hele assortiment

Wauw speciaal voor jou
Driegangenmenu voor € 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor € 5

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

The Zen Company

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

Bij De Bekke
rie in Boeken
d kunt u tere
warme choco
cht voor een
mel, een he
lekkere kop
erlijk ontbijtj
Ook organise
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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

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

Voordeelpas

24

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

NIEUW
NU OOK IN PAN

NINGEN!

7 DAGEN PER
WEEK GEOPEND

EIGEN
REPARATIEDIENST

TELEFONISCHE
SUPPORT

ONLINE
SUPPORT

BIJNA 100 JAAR
KENNIS & ERVARING

Martijn

ONDERDELEN &
ACCESSOIRES

7 DAGEN PER WEEK SUPER SERVICE!
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij onlangs ook
een Service CenterLQRQVȴOLDDOLQ3DQQLQJHQJHRSHQG2QV
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ELMYRRUEHHOGHHQVWRULQJRSXZ79HQZHHWXQLHWKRHXGLW
PRHWRSORVVHQ"*HHIRQVGDQHHQEHOOHWMHVWXXURQVHHQ
PDLOWMHRINRPHYHQELMRQVODQJV2Q]HVSHFLDOLVWHQVWDDQ
XGRHOJHULFKWHQGDDGNUDFKWLJWHZRRUGRPXZSUREOHPHQ
]RJRHGHQ]RVQHOPRJHOLMNRSWHORVVHQ=HOIVRS]RQGDJ

OOK VOOR ONDERDELEN

0DDURQ]HGLHQVWYHUOHQLQJJDDWYHUGHUGDQGDW:LMKHEEHQ
LQRQV6HUYLFH&HQWHUQDPHOLMNRRNHHQHLJHQUHSDUDWLHGLHQVW
=LMYRHUHQ$%&UHSDUDWLHVXLWWHUZLMOXJHQLHWYDQHHQKHHUOLMN
NRSMHNRɝ
H(QPRFKWXKHWDSSDUDDWELMRQVPRHWHQDFKWHU
ODWHQGDQNULMJWXYDQRQVHHQJUDWLVOHHQDSSDUDDW]RGDWXLQ
GHWXVVHQWLMGQLHW]RQGHUDSSDUDDWNRPWWH]LWWHQ
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EIGEN REPARATIEDIENST

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

