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Millenniumput
in Sevenum geopend
Op de Markt in Sevenum werd zaterdag 29 juli de Millenniumput officieel geopend. De afgelopen maanden werd de stenen wand gerestaureerd en kreeg de put onder
meer een nieuw deksel. Op deze deksel staan de acht Millenniumdoelen die door 189 landen, waaronder Nederland, in 2000 werden afgesproken.

Geen apart recreatiebad bij zwembad
Afslag 10
Het is niet haalbaar om bij nieuwbouw van een zwembad bij Afslag 10 in Horst een extra recreatiebad te
realiseren. Dat blijkt uit marktconsultatie van gemeente Horst aan de Maas. Comité ‘t Zwembad mot Bliêve is
zwaar teleurgesteld dat zijn visie naar de prullenbak lijkt verwezen.
Een denktank van gebruikers en
betrokkenen adviseerde de gemeente
vorig jaar om te kiezen voor een
zwembad voor alle doelgroepen en
de mogelijkheid om het bezoekersaantal te verhogen. De denktank,
onder andere bestaande uit comité
’t Zwembad mot Bliêve, zwemvereniging HZPC en duikvereniging
Quintus, gaf in september 2016 aan
het liefst twee baden in het zwem-

bad te realiseren. Een recreatiebad
met schuin aflopende of beweegbare
bodem met peuterbad, bubbelbad
en speelelementen en een 25-meter
bassin met tribune. Zes commerciële
partijen hebben onderzocht of dit plan
haalbaar is en concluderen nu dat een
extra recreatiebad niet mogelijk is voor
het budget van 460.000 euro per jaar
dat de gemeente hiervoor beschikbaar
wil stellen. Ook geven de marktpartijen

aan dat het concept van de denktank
een te uitgebreide voorziening is voor
Horst aan de Maas.

Doelgroepen kunnen
nog steeds terecht
Verantwoordelijk wethouder Ger
van Rensch: “Het is wel mogelijk om
een minder uitgebreide zwemvoorziening te realiseren. Aan het wed-

strijdbad komt een instructiebad met
wellicht een beweegbare bodem voor
bijvoorbeeld babyzwemmen, zwangerschapsgym of fysiozwemmen. Die doelgroepen kunnen dus nog steeds terecht
in het nieuwe zwembad.” Een aantal
recreatieve elementen dat zwembad
De Berkel nu wel heeft, komt niet meer
terug in het nieuwe zwembad. Van
Rensch: “Er komen geen grote glijbaan,
speeltoestellen in het water of een
bubbelbad. Wel kunnen gezinnen nog
gewoon een middagje komen zwemmen natuurlijk.” Hoewel het nieuwe
zwembad minder recreatieve onderde-

len gaat bevatten, maakt de wethouder zich geen zorgen over het aantal
bezoekers. “We gaan ervan uit dat er
juist meer bezoekers gaan komen,
onder andere doordat het zwembad
op een betere plek ligt en omdat de
openstelling wordt verruimd.”

Niet in handen van
commerciële partij
De leden van de Denktank zijn
verdeeld over het voorstel van het
College.
Lees verder op pagina 08
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Vijf jaar Beatz and Bandz in Lottum

‘Ieder jaar een beetje mooier en
professioneler’
Het festival Beatz and Bandz in Lottum bestaat vijf jaar. Vrijwilligers Sten
Hoeijmakers en Rik Peters van de organiserende soos OJC Canix blikken
terug op de afgelopen jaren. “De eerste editie was heel erg low-budget,
maar we breiden steeds meer uit”, aldus de twee.

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 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Yana van de Sande, Anke Verbeek
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Mike van Kempen
06 12 21 15 40
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

Het eerste weekend van augustus
is in Lottum de laatste vijf jaar gereserveerd voor het Beatz and Bandzfestival.
Beats voor de jeugd en bands voor de
oudere garde, omschrijven Rik en Sten
het evenement. “Eerst had je altijd het
festival Weistock in Lottum, dat ook
werd georganiseerd door OJC Canix”,
legt Rik uit. “Dat liep op het laatst niet
meer zo goed en hield er uiteindelijk mee op. Toen we twee jaar geen
festival in de zomer meer hadden
georganiseerd als soos, zijn we met
een groepje bij elkaar gaan zitten en is
het idee voor Beatz and Bandz geboren.” “We wilden het anders aan gaan
pakken dan Weistock”, geeft Sten aan.
“Dat evenement was heel groot en
voor de jeugd niet meer zo interessant.
Vanuit de oudere garde van de soos
was Weistock heel erg op metalmuziek
gericht. Er kwamen mensen van heel
ver weg naartoe, maar de jongeren uit
Lottum en omgeving bleven weg.”

‘Tapschema is snel
gevuld’
De eerste editie van Beatz and
Bandz werd zo low-budget mogelijk
georganiseerd, vertellen de twee.
“Het was niet meer dan een probeersel”, aldus Sten. “Maar het werd
meteen al redelijk goed bezocht en we
kregen leuke reacties over de goede
sfeer. Op zaterdag waren er dj’s en op
zondag speelden bandjes. We hadden
niet zo heel groot uitgepakt, maar hadden toch zo’n vierhonderd bezoekers
op de eerste dag.” Tijdens de jaren die
volgden, groeide het festival steeds
meer en afgelopen editie bezochten

zo’n 1.300 bezoekers het inmiddels
driedaagse festival, dat een echt begrip
is geworden in Lottum. “Bijna iedereen
tussen de leeftijd van 16 en 30 helpt
mee. Vrijwilligers nemen een week vrij
en het tapschema hebben we elke keer
weer heel snel gevuld.”
“Ieder jaar willen we het festival nog professioneler en mooier
maken”, aldus Rik. Met foto’s laten ze
zien hoe het beatz-podium ieder jaar
uitgebreider en beter is geworden.
Sten: “Het eerste jaar begonnen we
een week van tevoren met een beetje
‘knommelen’ met geleende materialen van kwekers en bedrijven uit de
buurt, maar ieder jaar deden we er een
schepje bovenop. Het podium van vorig
jaar was wel echt een hoogtepunt.”
Ook de programmering probeert de

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

De mannen van OJC Canix hebben
er vertrouwen in dat het festival nog
eens vijf jaar kan bestaan. Wat voor
artiesten er dan op het podium staan?
“Martin Garrix en Metallica”, lacht
Sten. “Maar zo groot willen eigenlijk
helemaal niet worden”, verbetert hij
zichzelf meteen. “Een bezoekersaantal

Sudoku

Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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

Duizend bezoekers
op één dag

van duizend op één dag halen zou
mooi zijn, maar het moet wel de losse
en kleinschalige sfeer houden die er nu
is. En we gaan ook nooit afstappen van
de lokale artiesten.”
Het Beatz and Bandzfestival vindt
plaats op vrijdag 4, zaterdag 5 en
zondag 6 augustus bij Rijhal Hoogveld
in Lottum. Op vrijdag treden artiesten
als Ruthless, Rugged & De Fissa op bij
de Beatz stage. Op zaterdag worden
de beatz en de bandz stages gevuld
met onder andere Distortion, Black
Wizard, Puinhoop Kollektiv & Jop Cox.
Op zondag staan onder andere Lukazz,
Three Amigos en The Soup op het
programma. Speciaal voor het vijfjarig
jubileum heeft de organisatie deze
editie ook nog een verrassing toegevoegd aan het programma.

PUZZEL

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.

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.

organisatie iedere editie nog beter te
maken. “We begonnen met voornamelijk lokale dj’s en bands, maar de laatste jaren zijn dat steeds grotere namen
geworden. Maar wel altijd aangevuld
met artiesten hier uit de buurt, want
we vinden het heel belangrijk om een
podium te bieden aan lokaal talent.”

FAMILIEDAG OF
TEAMUITJE?
RESERVEER NU

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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* Alleen geldig voor de uitjes “Go Crazy” Fototocht,
“Minute to win it” en “The Escape House”
bij beej Mooren in Horst.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Ondanks klachten buurt

Geen maatregelen tegen geluidsoverlast
door streetprint Broekhuizen
Gemeente Horst aan de Maas gaat geen maatregelen nemen naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast
door de nieuwe laag asfalt met streetprint op de Hoogstraat in Broekhuizen.

De doorgaande route door
Broekhuizen werd in maart en april
onder handen genomen door de
gemeente. De Hoogstraat werd hierbij
voorzien van een nieuwe laag asfalt,
waarin een patroon van klinkers is
gedrukt. Dit asfalt zou automobilisten
een gevoel van een dorpskern moeten
geven, waardoor zij minder hard
gaan rijden. Volgens aanwonenden is
het tegendeel waar en wordt er juist
harder gereden op het nieuwe wegdek.

“Uit de dertien reacties die we kregen
bleek dat iedereen die de enquête
had ingevuld in meer of mindere mate
overlast ervaarde van het nieuwe
wegdek”, aldus Martin Grob namens de
dorpsraad.
Gemeente Horst aan de Maas geeft
nu in een brief aan de dorpsraad aan
geen maatregelen te nemen tegen
de ervaren geluids- en trillingsoverlast. Zij stelt dat de dorpsraad en de
bewoners nauw betrokken zijn geweest

omdat dit beduidend minder geluid
produceerde dan klinkerverharding”,
aldus de gemeente. Volgens de enquête
van de dorpsraad vinden omwonenden juist dat de inspraakprocedure
niet goed geregeld was. “Volgens
de mensen die aan de straat wonen
is er alleen een voorlichtingsavond
geweest waar in de marge nog wat
kleine wensen aangegeven konden
worden. De rest stond al vast. Over de
geluidsoverlast werd aan gegeven
dat die minimaal verhoogd zou zijn.
Het klopt dus niet dat de omwonenden voldoende op de hoogte waren”,
aldus Grob.

De gemeente geeft ook aan dat het
niet aannemelijk is dat de streetprint
trillingen veroorzaakt. Ook stelt zij dat
een verkeerstelling uit juni 2017 aangeeft dat auto’s over het algemeen niet
harder rijden dan de maximale toegestane snelheid van 50 kilometer per uur
en dat het naleven van deze maximale
snelheid verbeterd is in vergelijking
met 2016. Wel blijft zij de komende
tijd de mogelijke geluidsoverlast van
de weg monitoren. Grob: “Er zijn nog
allerlei oplossingen te bedenken.
Allereerst lijkt het ons verstandig om
nog eens met de betrokken om tafel te
gaan zitten.”

bij de besluitvorming. “De gehele
inrichting is tot stand gekomen in
samenspraak met dorpsraad en bewoners. Er is helder gecommuniceerd over
de effecten van de gemaakte keuzes”, stelt de gemeente in haar brief.
Zij geeft aan dat de bewoners van
tevoren zijn ingelicht dat asfalt met
streetprint meer geluid produceert dan
het oorspronkelijke asfalt dat op de
weg lag. “De dorpsraad en bewoners
hebben gekozen voor geprint asfalt,

Wonen Limburg verduurzaamt
woningen
De bewoners van de Keijsershof in Hegelsom zijn als eersten aan de beurt voor de energiebesparende
renovatie die Wonen Limburg de komende vier jaar gaat uitvoeren bij haar huurwoningen. Donderdag 27 juli
werden de contracten formeel ondertekend.
Wonen Limburg wil haar huurwoningen verder verduurzamen in de
toekomst. Onder meer door hogere
dakisolatie en veel zonnepanelen

wil de woningbouwcorporatie haar
woningen tot minimaal gemiddeld
label B terugbrengen. Uiteindelijk wil
zij in 2030 alle huizen gasloos maken

en in 2050 CO2-neutraal. Na de zomer
wordt gestart met de eerste woningen. Dit jaar staan er al ruim 500
woningen op de planning.

Aanhouding Roemeense criminelen voor ladingdiefstal Horst

HALLO op
de Noordkaap
De families Thijssen en Wolfhagen, beide uit Sevenum, reisden
naar de Noordkaap om het noorderlicht te zien. Daar gingen ze
uiteraard ook met de HALLO op de foto.

De politie in Driebergen heeft zaterdag 29 juli op een vakantiepark op de Veluwe vijf Roemeense mannen
aangehouden. Zij worden verdacht van het plegen van een ladingdiefstal in Horst van een groot aantal iPhones
ter waarde van een half miljoen euro.
In de nacht van maandag 24
op dinsdag 25 juli werd op de
A73 ter hoogte van Horst uit een
vrachtwagen een groot aantal
iPhones ontvreemd. Dit gebeurde
volgens de zogenoemde Roemeense
methode: diefstal al rijdend op de
snelweg. De verdachten benaderden
de vrachtwagen van achteren met
een geprepareerde auto. Al rijdende

kon een van de verdachten het slot
van de vrachtwagen forceren en de
deur openen. Vervolgens klom één
van de verdachten, via de motorkap
van de achterop rijdende auto, aan
boord van de vrachtwagen. Hierna
laadde hij vanuit de vrachtwagen een
groot aantal dozen met iPhones over,
via het geprepareerde dakraam van
het autobusje. De afgelopen jaren

zijn er verschillende transporten op
deze manier beroofd van hun lading.
Onderzoek naar deze groep vond
al enkele jaren plaats. Ook elders
in Europa werden soortgelijke
diefstallen gepleegd. Het betrof
hier vrijwel altijd ladingen met
dure smartphones. De verdachten
zijn aan de rechter-commissaris
voorgeleid.

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
5 augustus 2017

4x vuurpijl € 4,00
lekker op de barbecue of in de pan

4 gepaneerde schnitzels € 6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Over paters en nonnen
4

St. Joseph Tienray

In het van oorsprong katholieke Horst aan de Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis
hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes
onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een
prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we in de geschiedenis van enkele kloosters. In deze aflevering klooster St. Joseph in Tienray.

Een kleine eeuw, van 1909 tot
2004, waren de Missiezusters van het
Kostbaar Bloed een bekend gezicht
in het Tienrays straatbeeld. En dat
terwijl eigenlijk het plan was om begin
twintigste eeuw een klooster in Venlo
te stichten. Het werd uiteindelijk toch
Tienray. Onder meer omdat het dorp
veel Duitse pelgrims trok. In november 1909 vestigden de eerste drie
zusters zich in het klooster. Het was
een eenvoudig en sober leven, blijkt
uit bewaard gebleven herinneringen.
Over de eerst kerst in het klooster
schrijft zuster Medarda: “Kaarsen waren
we niet rijk, maar we hadden met de
hand een pak kaarsen klaar gekregen, want vormen hadden we niet.
We waren gelukkig in onze armoede.”
Kerst 1912 verliep wat minder
harmonieus toen door zogenaamde
‘wondersterren’ het strooien dak van
de kerststal vlam vatte, waarna het
vuur oversloeg op de kerstboom en de
gordijnen. Gelukkig bleef de schade
enigszins beperkt.

Fietsende zuster
niet toegestaan
In het klooster werden meisjes
opgeleid voor missiewerk in Afrika.
Ook werd er onderwijs gegeven aan
de kinderen in het dorp. “De Tienrayse
kinderen kwamen aan de hand van
de zusjes; die uit Swolgen en Meerlo
werden op de fiets gebracht. De kleintjes waren geen zusters gewend en de
eerste dag huilden ze dan ook om het
hardst. Maar al gauw was het ijs gebroken.” De Zusters gingen ook op pad om
zieken in de omgeving te verplegen. Te
voet, want een zuster die fietste was in
die tijd niet toegestaan. Het duurde nog
tot 1920 voordat zij daarvoor toestemming kregen. Mgr. Schrijnen, bisschop
van Roermond, zei in een vergadering
van de wijkverpleegsters: “Ik heb maar
twee verstandige verpleegsters in mijn

diocees, namelijk die van Tienray
en die van Horst. Ik geef niet alleen
permissie, ik wens het zelfs.”

Er viel een regen
van granaten
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
was het klooster een toevluchtsoord
voor vele vluchtelingen. Gescholen
werd er in de kelders van het gebouw.
Tienray lag in de laatste dagen van
de oorlog in de vuurlinie. De scholen
werden gesloten en Duitse soldaten
namen hun intrek in de lokalen. Eén
van de zusters beschreef een halve
eeuw later de angstige momenten die ze beleefde. Op 31 oktober
1944 wordt het klooster geraakt.
“Tegen 10.30 uur komt er een regen
van granaten van de kant van Meerlo.
Een granaat slaat vlak vóór het huis
in, wat veel schade veroorzaakt. (…)
Een granaatsplinter dringt door de
altaarloper tot in de trede van het
altaar, juist in het midden vóór het
Allerheiligste. Maar het Allerheiligste
zelf staat er rustig en onaangeroerd,
aanbeden door enkele zusters.
Angstig knielden ze op de grond,
konden de kapel niet verlaten (…) en
bleven zo twee uur het Allerheiligste
gezelschap houden.” Ondanks al het
oorlogsgeweld gebeurden er ook
mooie dingen. Zo werd op 29 november ’s nachts een kindje geboren.

Afscheid
Vanaf de jaren 60 werd het
aantal roepingen minder. In 2004
namen de zusters afscheid en werd
het gebouw verkocht. De afgelopen
jaren heeft het onder meer als restaurant en hotel gediend. Sinds 2014
is er een zorghuis in gevestigd.
Bron: archief Missiezusters van het Kostbaar
Bloed en museum Sorghvliet
(Archieffoto: collectie Hay Dietz)

Kroeverthofje wordt Aan het Patronaat
De nieuwbouwwijk naast BMV De Torrekoel in Kronenberg krijgt de naam Aan het Patronaat. Het eerder door
gemeente Horst aan de Maas voorgestelde Kroeverthofje, stuitte op bezwaar van de dorpsraad van Kronenberg.
In Kronenberg worden vijf
starterswoningen gebouwd naast De

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

Torekoel. Gemeente Horst aan de Maas
deed eerder, in samenspraak met de

Heemkunde Vereniging Sevenum,
het voorstel om de nieuwe straat

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

voor: De Eik en Aan het Patronaat. Er is
nu voor deze laatste variant gekozen.
De naam verwijst naar parochiehuis het
Patronaat dat tot 1967 op de plek van
het huidige gemeenschapshuis lag.

Problemen met
uw kunstgebit?

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Kroeverthofje te noemen. Volgens de
dorpsraad van Kronenberg was hier in
het dorp niet voldoende draagvlak voor.
Zij stelde, in overleg met de heemkundevereniging, twee alternatieve namen

tuin

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

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 23 st!
r
o
H
in

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Vrijwilliger van de maand

‘Een knuffel en
een glimlach,
daar doe ik het voor’
4

Van overblijfmoeder op de basisschool tot gids in een museum: vrijwilligers maken een belangrijk
onderdeel uit van onze samenleving. HALLO Horst aan de Maas portretteert elke maand een vrijwilliger.
In deze aflevering: Nellie Wijnands uit Hegelsom.
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Modehuis Cruysberg
in Tienray stopt
Modehuis Cruysberg in Tienray houdt op te bestaan. Na bijna honderd
jaar verdwijnt de winkel uit het Tienrayse straatbeeld.
De modewinkel zou volgend jaar
mei 100 jaar bestaan. Eigenaresse
Marlie Cruysberg nam de zaak elf jaar
geleden over. “Het was geen gemakkelijke beslissing om te stoppen”,
zegt ze. “We zagen al langer dat er
minder klanten in de winkel kwamen.
Het speelde wel door mijn hoofd:
wat als het niet beter wordt, wat gaan
we dan doen? Ongeveer twee weken
geleden hebben we de knoop doorgehakt en besloten er mee te stoppen.”
Het nieuws kwam hard aan bij haar
zes medewerkers. “Het was een klap

voor ze. Maar ze staan wel allemaal als
team achter me.” Modehuis Cruysberg
stond jarenlang bekend als een winkel
met een assortiment voor de oudere
doelgroep. Hoewel de huidige eigenaar
dit probeerde te veranderen, bleef het
imago echter bestaan. “Daar kwamen
we niet van af. Daarnaast liggen we
niet in een straat met meerdere winkels waar veel passanten komen. En de
jongere generatie koopt steeds meer
online.” Cruysberg geeft aan nog niet
te weten wanneer de deuren definitief
worden gesloten.

WEYERS GMBH / WAREHOUSING VENLO BV
Erzeugergrossmarkt Weyers GmbH is een handelsbedrijf in
verse groente, fruit met o.a. een vestiging in Venlo (Nederland).
Onze producten worden hoofdzakelijk in Duitsland en
Oost-Europa verkocht. Erzeugergrossmarkt Weyers GmbH is
een succesvol bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden en een
aangename werksfeer met respect voor elkaar. De filosofie van
Weyers GmbH staat voor een open en eerlijke samenwerking
tussen haar medewerkers die hun verantwoordelijkheid kennen,
zelfstandig werken en eigen initiatieven tonen.
Wij zijn per direct op zoek naar

Kwaliteitscontroleur(s) AGF
m/v (fulltime)

“Het liefst zou ik iedereen in
een warme omhelzing mee willen
nemen.”  Nellie Wijnands (60)
maakt een wijd gebaar met haar
armen. Ze zit aan de keukentafel.
Haar kleindochter Angey (2) zit
naast haar te tekenen en de hond
ligt aan haar voeten. In 1985 is
ze het vrijwilligerswerk ingerold.
Haar zoon Jeroen ging toen naar de
kleuterklas en voordat ze het wist,
hielp ze als manusje-van-alles mee
op basisschool Onder de Linde.

Verhalen vertellen
aan kinderen
“Mijn vrijwilligerswerk begon
bij de kleuters. Ik bereidde de
kleuterwerkjes voor, hielp mee
tijdens de pauzes en knutselde met
de kinderen. Nadat Jeroen naar
groep drie ging, werd ik al snel lid
van de ouderraad. Ik hielp mee in
de bibliotheek en toen Jeroen van
school ging, werd ik overblijfmoeder. Heerlijk is het als de kinderen
naar je toe komen om verhalen
te vertellen en om hulp vragen”,
vertelt Nellie. Ze is met haar zoon
meegegroeid wat vrijwilligerswerk
betreft. “Toen hij naar groep drie
ging, kwam ik in de ouderraad.

Zat hij in groep acht, hielp ik met de
musical. Bij de eindmusical ben ik
blijven plakken. Daar heb ik tot 2 tot
3 jaar geleden nog geholpen met het
organiseren van de productie.”

In mijn hart gesloten
Nellie heeft een gehandicapt
neefje. Ze gaat vaak met hem opstap
en neemt hem op vrijdagavond mee
naar de disco ‘t Trefpunt. “In 2007 vond
er een tragedie plaats. De ouders van
mijn neefje stierven korte tijd na elkaar
en mijn neefje ging naar een tehuis.”
Nellie beloofde hem om hem op te
blijven zoeken en nog steeds met hem
op stap te gaan. Deze belofte heeft ze
waar gemaakt. Elke donderdag gaat
ze naar Dichterbij om te wandelen en
te koken. Toen een vriend van haar
een letsel kreeg aan zijn hand, heeft
ze hem weten te stimuleren om met
haar mee te gaan. Ook hij is nu een
vrijwilliger bij Dichterbij. Ze heeft hem
weer een doel gegeven en samen
dragen ze hun steentje bij aan de
maatschappij, stelt ze. “Eerst ging
ik naar Dichterbij voor mijn neefje
maar naarmate de tijd verstreek
kwamen er steeds meer cliënten bij
ons zitten. Ik heb ze allemaal in mijn
hart gesloten. Sindsdien neem ik ze
allemaal mee op avontuur. Zo gaan

we naar Funpop, Winterzon, maar
ook vrijdagavond naar de disco.
Het is schitterend om te zien hoe
intens ze kunnen genieten van de
muziek. En als ik dan even gek
ga dansen, dan kijken ze me aan,
schieten in de lach en gebaren naar
elkaar dat ik niet goed wijs ben”,
vertelt Nellie lachend. Haar man
is vrachtwagenchauffeur en helpt
haar bij de activiteiten die Nellie
met haar cliënten onderneemt.
“De truckrun vinden ze bijvoorbeeld
fantastisch!”, vertelt ze enthousiast.
“Maar soms is het ook moeilijk
hoor. Als ik bijvoorbeeld met
mijn cliënten op het terras zit
en de bediening vraagt aan mij
wat ze willen drinken. Dat vind
ik lastig. Het is jammer dat
mensen zo anders omgaan met
gehandicapten. Gehandicapten zijn
vaak gewoon volwassen mensen
die een beperking hebben. Maar dit
betekent niet gelijk dat ze dom zijn
of incapabel.” Nellie hoopt met
haar uitstapjes de gehandicapten
hun beperking even te laten
vergeten. “Ze zijn niet anders dan
jij en ik.”  Wat ze er voor terug
vraagt is niet veel: “Een knuffel en
een glimlach is het mooiste cadeau
dat je kan krijgen.”

Wat ga je doen?

De werkzaamheden zullen plaats vinden in een dochteronderneming genaamd Warehousing Venlo BV, Venrayseweg 192,
5928 RH Venlo (adres is gelegen op Fresh Park Venlo).
Als kwaliteitscontroleur word je opgenomen in ons hoog
gekwalificeerde kwaliteitsteam. Dit team is verantwoordelijk
voor het waarborgen van de juiste kwaliteit van onze producten.
Dit houdt o.a. in het uitvoeren van controles en het juist
afhandelen van klachten.

Wij zoeken iemand:

• met ervaring als keurmeester AGF en de P-certificaten behaald;
• die stressbestendig is, flexibel, representatief, sociaal, gedreven
en met oog voor detail;
• met een flexibele werkhouding. Geen 9 tot 5 mentaliteit;
• met ervaring met computerwerkzaamheden;
• die de Duitse/ Engelse spraak redelijk onder de knie heeft;
• een teamplayer, je werkt niet alleen maar samen met je collega’s.

Wij bieden:

Een leuke en uitdagende baan binnen een jong dynamisch
bedrijf, met perspectief op een vast dienstverband en eventueel
doorgroeimogelijkheden. Wij bieden een salaris zoals in de
AGF-sector staat aangegeven en studiemogelijkheden nadat
men ervaring heeft opgedaan met alle AGF-producten.
Wij werken in een twee ploegendienst.

Spreekt dit je aan?

Herken jij je in deze vacature en wil je ons team komen
versterken stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar
wernerbroers@weyersgmbh.de of bel voor informatie naar
Werner Broers 077-3068666.
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Zo bijzonder! Dolgelukkig
met ons derde wonder!



Eveline

30 juli 2017
Dochter van
Willem en Annemiek
van Hoof-Hermans
Zusje van Rosalie en Tijn
Meterikseweg 90
5961 CZ Horst

Op 3 augustus 2017
is het 50 jaar geleden dat
onze ouders en grootouders

Berry en Mia
Driessen-Janssen
in het huwelijk traden.
Wij vieren dit heuglijke feit in
besloten kring op 5 augustus.
Fam. Driessen-Janssen
Zonnedauw 62
5975 TD Sevenum

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. wentel/ploegen/frees/weibloter/
weisleep/kipper/mesttank/
mestverspreider/hooimachine/
hark/maaier/tractors enz. en vee/
paardentrailers 06 19 07 69 59.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

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.



Geboren

Diede

30 juli 2017
Dochter van
Ronnie en Nathalie
van den Bekerom
Janssenweg 71
5961 RM Horst

Geboren

Tilde

29 juli 2017
Dochter van
Giulia en Linda Gommans
Bakhuuske 30
5963 HD Hegelsom

50% korting op alles. Wij knallen
gewoon door.... alles 50% tot eind
augustus. Kringloop Twedde Kans
Speulhofsbaan 7a Meterik. Open di
t/m vr 12-17 en zat 10-16 uur
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Deskundig asbest verwijderen.
Professioneel asbest laten verwijderen
tegen een scherpe prijs! Voor alle
binnen- en buitensaneringen. Voor een
vrijblijvende offerte mailt of belt u naar
vervoortdienstverlening@hotmail.com
of 06 27 34 03 21.

Biljartruimte beschikbaar.
Biljartliefhebbers, dé mogelijkheid
om elk op zijn eigen manier een
mooie hobby als vrijetijdsbesteding
uit te oefenen. Als team of vrij speler.
3 Tafels beschikbaar. Meer info,
tel. 398 47 51/06 20 59 86 67.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
1-persoons woonruimte. Gezocht:
woonruimte voor rustige man.
Tel. 06 23 61 36 40 of 06 34 11 72 32.

Emiel Buyssen
* 19 juni 1993
† 29 juli 2017
Het afscheid van Emiel
heeft reeds plaatsgevonden.

Johannes Bernardus Joachim
(Jan) Timmerhuis

Bedankt voor alle steun en medeleven
tijdens het afscheid van Emiel.
Het heeft ons goed gedaan
dat zo velen bij ons betrokken zijn.

Lid in de orde van Oranje Nassau

Jeu & Christa
Nadja ♥ & Tom
Lydie & Bob
Yvonne

echtgenoot van

Elisabeth Maria (Elly) Timmerhuis-Messing
† 29 juli 2017 te Horst

Beatrixstraat 25, 5975 CG Sevenum

Jan, je hebt het goed gedaan.
Horst Elly Timmerhuis-Messing
Delft Marijke
Rosanne, Marjolein
Den Haag Jacqueline & Harry
Adriaan, Yasmijn, Lelianne
Den Haag Véronique & Jaco
Amsterdam Marcel & Roos
Wessel, Julia, Lucas, Amelie
Blauwververstraat 12, 5961 KJ Horst

Evi
Dochter en zusje van
Herm Pouwels en
Monique Hoeijmakers
Stijn
Doenssenstraat 25
5966 PE America
Bramen, frambrozen, bessen.
Bramen, frambozen en bessen van
de teler! Ook voor ingevroren fruit,
jam, siroop, Poolse honing en eieren
kunt u bij ons terecht. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom
(Horst), tel. 06 16 04 23 57.
Schilder nodig?
Jan Bosman schilderwerken, voor al
uw binnen- en buitenschilderwerk,
een offerte is uiteraard vrijblijvend. Tel.
077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Healing creme - pijn- en jeukstillend
en huidverzorgende crème, bij
verbranding door te lang in de zon te
zitten. Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.

liefde houdt niet op
waar het leven eindigt...

Dankbaar voor de vele mooie jaren, vol betrokkenheid en optimisme,
nemen wij nu afscheid van onze lieve echtgenoot, (schoon)vader en opa

* 22 februari 1932 te Geesteren

Geboren op
26 juli 2017

Lieve mensen,
jullie aanwezigheid bij de afscheidsdienst,
alle steun en medeleven na het overlijden van

Ben Hagens
hebben ons erg goed gedaan.
De overweldigende opkomst heeft ons diep geraakt.
Speciale dank voor de gastvrijheid van RKSV Wittenhorst.

De plechtige uitvaartdienst werd gehouden
op donderdag 3 augustus 2017 in de dekenale kerk
van de H. Lambertus te Horst.

De donaties die we tijdens de dienst hebben mogen ontvangen,
hebben we geschonken aan IVN de Maasdorpen.

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Diny Hagens-Wismans
Kinderen en kleinkinderen

Dag en nacht bereikbaar

Gevraagd klusjesman.
Gevraagd manusje van alles/
klusjesman, omgeving Sevenum,
1 dag per week beschikbaar,
tijden in overleg. Voor meer info
bel 06 20 35 21 22.
Te koop BBQ pakketten.
Te koop BBQ- en varkensvleespakketten
van onze scharrelvarkens. Het vlees is
vacuüm verpakt en ingevroren.
Info fam. Klomp Nw Peeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Woninginrichting aan huis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
vanaf € 150,00. Raambekleding
gratis meten en hangen. Tapijt, vinyl,
laminaat vloeren. Bel voor gratis
offerte 06 16 37 45 14.
Medewerk(st)er gezocht.
Wij zoeken een allround medewerk(st)er
voor ons melkgeitenbedrijf voor
32 uur in de week, tevens zoeken wij
een zaterdaghulp. Voor info bel
06 10 44 06 42 of 06 53 57 65 42.
Kijk op Facebook “de Roozehoeve”.
Computerhulp Horst aan de Maas
voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.
Rijbewijskeuringen Senioren
wekelijks. B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum.
Tel. 0478 53 17 48.
Voor diverse soorten groenten
en fruit, o.a. rabarber, frambozen,
nectarines, mirabellen, snoep- en
soeptomaten, spekbonen, pepers,
knoflook enz. naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

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
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Achter de schermen
1

Uitgever
Eric van Kempen

Iedere week valt de HALLO bij u op de deurmat. Hoe dat nieuwsblad er uitziet, dat weet u inmiddels wel.
Maar weet u ook hoe het er achter de schermen bij de HALLO aan toegaat en wie de mensen zijn achter het blad?
Dat laten we in de serie Achter de schermen bij HALLO zien. In deze aflevering uitgever Eric van Kempen.

Plannen supermarkt
America
Er zijn serieuze plannen voor een nieuwe supermarkt in America.
De stichting Brood op de Plank onderzoekt nu of de inwoners van het dorp
behoefte hebben aan een buurtsuper.
In april van dit jaar sloot de Sparsupermarkt in America haar deuren.
De ondernemers hadden al eerder aangegeven dat het voortbestaan van de
winkel in gevaar was doordat er te weinig klanten kwamen. De sluiting van
de supermarkt was een grote teleurstelling voor het dorp. “Voordat het
zover kwam is er met verschillende
partijen, waaronder de stichting
Brood op de Plank en de ondernemer,
overleg gevoerd om te kijken of het
tij nog gekeerd kon worden”, geeft
Hay Mulders namens de stichting aan.
“Dat is helaas niet gelukt.” Wel zijn er
nu concrete initiatieven om de supermarkt nieuw leven in te blazen, aldus
Mulders. “We zijn als stichting door
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de initiatiefnemers gevraagd om de
behoefte naar een supermarkt te peilen
onder de inwoners. Daarvoor hebben
we een enquête uitgezet. De meerderheid van de reacties is tot nu toe alleen
maar positief.” Volgens Mulders is het
nadrukkelijk niet de bedoeling dat de
nieuwe winkel onder de vlag van de
Spar wordt gevoerd. “Het hoeft niet
eens per se een landelijke keten te
zijn. Er is ook ruimte voor een lokale
formule.” Als de plannen daadwerkelijk
doorgaan, dan is het voornemen om dit
jaar nog de nieuwe winkel te openen.
“De inwoners zijn nu aan zet”, zegt
Mulders. “Als we graag een supermarkt
in het dorp willen, dan moeten we er
ook gaan winkelen.”

Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur
Op zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Dorperpeelweg 1,
5966 PM America.
Tel. 0493 – 38 07 82

www.blauwebessenland.nl

Op 24 september 2009 viel de
eerste uitgave van HALLO Horst aan
de Maas bij de inwoners van deze
gemeente in de brievenbus. De tijd
was er toen rijp voor, zegt uitgever
Eric van Kempen. “We speelden al
langer met het idee om een eigen
nieuwsblad te starten. We wisten
echter niet of de behoefte er was.
Met de fusie van de voormalige
gemeente Horst aan de Maas
met Sevenum en een deel van
Meerlo-Wanssum, kwam onze kans.
Er waren diverse dorpsbladen, maar
er was nog geen nieuwsblad voor
de gehele gemeente. Dus besloten
we ons moment te pakken.”

Mensen voelen
zich verbonden
Vanaf het eerste ogenblik was
het helder voor de uitgever: de
HALLO moest een nieuwswaardig
blad worden met een sterke redactie en een goede balans tussen
advertenties en artikelen. Deze lijn
wordt nu nog steeds voortgezet
en met succes. “We zijn in de loop
der jaren alleen maar gegroeid en
inhoudelijk steeds beter geworden.
De kracht van de HALLO is dat mensen zich verbonden voelen met het
blad. De HALLO wordt gewaardeerd,
dat blijkt ook uit de feedback die
we krijgen van lezers en adverteer-

ders. Mensen vroegen ons toentertijd
waarom we in hemelsnaam een blad
wilden beginnen, in deze tijden van
sociale media. Maar ik geloof in een
papieren nieuwsblad en in het verdienmodel. Mensen willen het lokale
nieuws, dat wat er bij hen in het dorp
gebeurt, op papier met een kop koffie
aan de keukentafel lezen. Het medialandschap is de afgelopen 10 jaar
drastisch veranderd, dus mensen willen
niet meer betalen voor nieuws, maar
willen wél kwalitatieve informatie en
achtergronden, met name ook over
wat er in hun eigen omgeving gebeurt.
Met HALLO willen we inwoners informeren en emotioneren met nieuws en
achtergronden uit hun eigen omgeving.
En dat werkt.”
Dat blijkt wel uit het feit dat de
HALLO er in oktober een zusje bij krijgt:
HALLO Venray. Het is naast HALLO Peel
en Maas, dat twee jaar geleden het
levenslicht zag, de derde uitgave van
Kempen Media. “We zien zeer zeker
kansen in Venray. Het is voor adverteerders interessant, want het verspreidingsgebied wordt nu nog groter.
En met het succes in Peel en Maas zijn
we ervan overtuigd dat ons dit ook in
Venray gaat lukken. Of we nog verder
dromen? Nou, een vierde uitgave zit
al in de planning. Ik ga alleen nog niet
verklappen waar”, lacht Van Kempen.
“De basis ligt er al en die is sterk.
Dat geeft ons de mogelijkheid om vrij

snel nieuwe edities op de markt te
brengen.”
Naast de uitgaves van HALLO,
zijn er ook nog de speciale
H-magazines. Deze kennen telkens
een ander thema, zoals wonen of
gezondheid. “Ik vind het leuk om
nieuwe concepten te bedenken.
Zoals onze vakantiekrant Zomer in
Horst aan de Maas. Al enkele jaren
een succes. Dat bewijst dat de
formule gewoon goed is.”

Goed samenwerkend team
Als uitgever houdt
Van Kempen zich niet zo zeer
bezig met de inhoud van het
blad, maar met de continuïteit.
“Mijn taak is ervoor te zorgen
dat de formule zoals we die
bepaald hebben, klopt. Dus een
goede verhouding van redactie
en advertentie. Daarnaast let ik
er uiteraard op dat de kwaliteit
constant blijft. Daarbij is een
goed samenwerkend team van
belang. Je wilt werken met
mensen die begrijpen wat jij
als uitgever wil. Lokale mensen
die persoonlijk betrokken zijn.
Zij kunnen het concept met passie
uitdragen en in gesprek blijven
met lezers en adverteerders.
En zo’n team hebben we.”

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

Maandaanbieding Augustus
Nieuw - Nieuw - Nieuw- Nieuw

Voor winterpreiplanten,
aardbeienplanten, groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Brocante 50% korting. We gaan
hele maand augustus gewoon door
met vette korting. Di t/m vr 12-17 en
zat 10-16 uur. Brocante Hal Limburg
Speulhofsbaan 7a Meterik.

Schotel hete kip
met friet of aardappelschijfjes,
salade of appelmoes en
een saus naar keuze van
€ 9 voor € 7.50.

Fietsreparatie Piet Kusters wegens
vakantie gesloten tot 30 augustus.
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Geen apart recreatiebad
bij zwembad Afslag 10
HZPC-voorzitter Han Geurts: “Door
nu te kiezen voor nieuwbouw kan Horst
aan de Maas een bad realiseren dat
klaar is voor de toekomst, zowel qua
veiligheidseisen, hospitality maar zeker
ook op duurzaam gebied. Bijkomend
voordeel is dat we tevens het parkeerprobleem rondom de huidige locatie
oplossen. We blijven ons als HZPC wel
inzetten om ervoor te zorgen dat ook in
een variant met één bad alle doelgroepen terecht kunnen. We hebben
tijdens de zwembadbezoeken in juni
ook gezien dat dit mogelijk is door bijvoorbeeld één bad van twee watertemperaturen te voorzien.” De zwemvereniging pleit er daarnaast nogmaals
voor dat het bad geprivatiseerd wordt.
“Een maatschappelijke voorziening
als een zwembad moet je niet in
handen geven van een commerciële
partij. Op elk landelijk KNZB-overleg
hoor ik de verhalen van clubs die door
de commerciële uitbater uit het bad
worden gewerkt door hoge huren of
zwemuren op onmogelijke tijden. De
gemeentelijke lonk naar een commerciële uitbater is ingegeven op basis van
het afdekken risico’s. Het zwembad in
Venray is een van de vele voorbeelden
dat dit een schijnveiligheid is, aangezien de commerciële uitbater bij een
negatieve exploitatie toch weer een
extra bijdrage vraagt om te voorkomen dat het zwembad moet sluiten.
Als gemeente sta je dan met de rug
tegen de muur. Het dagelijks beheer
is geen directe gemeentelijke taak
en zou je prima kunnen overdragen
aan een stichting. Vergelijk het met

de maatschappelijke functie van een
bibliotheek die niet door de gemeente,
maar door een stichting gerund wordt.
Het geïnvesteerde belastinggeld komt
zo ten gunste van de maatschappelijke
voorziening en niet ten gunste van de
winstmarge van de commerciële uitbater. En je houd als gemeente grip op je
maatschappelijke voorziening. Landelijk
hebben we hiervan hele mooie voorbeelden gezien.”

Advies in prullenbak
gegooid
Het comité ’t Zwembad mot Bliêve
laat in een reactie weten erg teleurgesteld te zijn. Woordvoerder Paul Geurts:
“Bij een nieuw te bouwen zwembad
zoals B&W nu voorstelt, vervalt het
recreatiebad met glijbaan en bubbelbad. Een drama voor gezinnen met
kleine kinderen uit Horst. Maar ook
voor baantjestrekkers die als afsluiting nog altijd even in het bubbelbad
gaan. Deze groepen zorgen nu in de
Berkel voor de meeste inkomsten. De
denktank heeft zich uitgesproken voor
een nieuw bad dat net zo aantrekkelijk
moet zijn als het huidige De Berkel.
Als de gemeenteraad hier niet in
meegaat, dan adviseerde de denktank
om de huidige Berkel te behouden.”
Alternatieve recreatiebaden in de regio
zijn volgens Geurts te duur. “Als ik alles
op een rijtje zet, zie ik dat het advies
van de Denktank in al zijn aspecten in
de prullenbak gegooid is, dat we een
verschraald bad over houden op een
locatie buiten het centrum, en ook nog

eens geprivatiseerd. Daarmee is de
Denktank en zeker het comité geschoffeerd. Ze hebben het comité gewoon
voor het karretje gespannen om de
indruk te wekken dat participatie van
burgers van belang is. Het heeft er
alle schijn van dat vanaf het begin dit
resultaat het College van B&W voor
ogen stond en dat er stap voor stap
naar toegewerkt is.”

Verzekeren van goed
zwembad
“Jammer dat het comité teleurgesteld is over het voorstel aan de
gemeenteraad”, laat een woordvoerder
van de gemeente desgevraagd weten.
“Het gaat hier om de uitkomst van een
proces waarbij het comité één van de
participanten is. In het vervolg van dit
proces zal blijken hoe de uiteindelijke
opzet van het zwembad vorm krijgt.”
Het concept dat de marktpartijen
voorstellen is haalbaar voor een jaarlijkse exploitatielast van 460.000 euro,
evenveel als zwembad De Berkel de
gemeente nu kost. Het oude zwembad
zou nog maximaal 15 tot 20 jaar te
gebruiken zijn. Van Rensch: “Door nu
te kiezen voor nieuwbouw verzekeren
we ons van een goed zwembad voor
de komende 40 jaar. Bovendien biedt
de locatie binnen Afslag 10 straks veel
kansen voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.”
De gemeenteraad beslist op
12 september of het aanbestedingstraject voor de nieuwbouw mag worden
opgestart.

Beschonken bestuurder in berm
In Hegelsom vond op zondagavond 30 juli rond 21.00 uur een eenzijdig ongeval plaats op de Stationsstraat.
Een beschonken bestuurder reed van de weg af en belandde met zijn auto op de zijkant in de berm. De bestuurder en bijrijder raakten niet gewond.
Getuigen zagen de auto slingerend vanuit Sevenum richting Horst
rijden. Uiteindelijk reed de auto in de
berm, waar deze op de zijkant terecht

kwam. De twee Poolse mannen, de
bestuurder van 20 jaar oud en een
bijrijder van 23 jaar, werden nagekeken
door ambulancepersoneel, maar had-

den geen verwondingen. De bestuurder van de auto bleek onder invloed
van alcohol en werd aangehouden
door de politie.

Raad beslist in september
over Gasthoês
De gemeenteraad van Horst aan de Maas beslist in september of zij 12,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor
de verbouwing van ’t Gasthoês en omgeving in Horst. Als zij instemt met het voorstel van het College van B&W
kunnen de werkzaamheden medio 2018 beginnen.
In december vorig jaar wees
de gemeenteraad het voorstel van
wethouder Ger van Rensch nog af.
De raad gaf toen wel aan helemaal
achter de plannen voor een nieuw
Gasthoês te staan, maar wilde eerste
een gedetailleerder voorstel zien
voordat zij het gevraagde bedrag
beschikbaar kon stellen. De raad
droeg de wethouder op om in een
uitgewerkte versie van het plan onder
andere goed te kijken naar de duurzaamheid van het pand, asbestonderzoek en naar de bestemming van de
zogenaamde achtergebleven panden
van verengingen of instanties die zich

in ’t Gasthoês gaan vestigen. Ook wilde
de raad dat de wethouder zich nog
eens zou buigen over de multifunctionaliteit van het gebouw.

Asbest wordt
gesaneerd
Wethouder Ger van Rensch:
“Alle zaken waarom gevraagd zijn
hebben we verder onderzocht. Zo is er
onder andere geconstateerd dat er een
minimale aanwezigheid is van asbest,
die binnen het beschikbare budget kan
worden gesaneerd. Op het gebied van
duurzaamheid kan er in het pand binnen

het budget een energiebesparing van
30 tot 50 procent worden gerealiseerd.”
De gevraagde subsidie van
provincie Limburg was in december
ook nog een onzekere factor in het
plan. Inmiddels is duidelijk dat de
provincie 5 miljoen euro bijdraagt.
“Nu zijn er geen belemmeringen
meer om tot financiële besluitvorming
over te gaan”, aldus gemeente Horst
aan de Maas. Als de gemeenteraad
in september groen licht geeft, is de
volgende stap dat het project aanbesteed wordt. Naar verwachting kan
dan halverwege 2018 gestart worden
met de werkzaamheden.
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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.

jongeren 09

aan Dirk
Schoolmeesters

Op de
camping
Zoals ik al eerder zei:
columns schrijven is hartstikke
leuk. Het verdient alleen niet
goed genoeg om van te leven
(of zelfs maar je vakantie van
te betalen). Daarom verliet ik
mijn kleine dorpje en reisde af
naar een ander nog kleiner
dorpje in Zeeland om animatiewerk te gaan doen. Dit gehucht
had niet eens een supermarkt,
maar dan wel weer vier
campings.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Dirk Schoolmeesters
20 jaar
Melderslo
ROC ter AA

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Er zijn heel veel landen buiten Europa
waar ik wel ooit naar toe zou willen,
maar als ik echt moet kiezen ga ik voor
de VS en Thailand. De VS om zijn grote
steden en Thailand om de natuur en
prachtige stranden.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou dan 100 procent zeker willen kunnen teleporteren. Dan zou ik
bijvoorbeeld na school mijn huiswerk
gaan maken op het strand van Hawaï

of ’s nachts het leven bekijken in
New York.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dit advies krijg ik nog steeds te horen
van mijn vader. Namelijk dat je jezelf
nooit gek moet laten maken door
andere mensen. Toch is dit in het
dagelijks leven erg moeilijk, maar wel
het beste.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Vroeger op de basisschool was het
supervet om gekleurde spikes te
dragen in je haren. Dit was een soort
kleurengel in de kleuren rood of blauw.
Deze spikes wilde ik toen iedere dag,
maar als ik er nu aan terug denk ver-

bezorger Swolgen m/v
Kempen Media b.v. is per 7 september op zoek naar een of twee bezorgers
voor twee routes in Swolgen voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Mike van Kempen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

T 06 12 21 15 40 • www.hallohorstaandemaas.nl

klaar ik mezelf voor gek.
Wat is jouw stopwoordje?
Eigenlijk heb ik geen vast stopwoordje.
Vaak is het dat ik ergens weer iets
nieuws heb gehoord en dit dan weken
of maandenlang gebruik. Daarna komt
er weer iets nieuws en zeg ik dat weer
heel vaak.
Heb je een verborgen talent?
Of het nou iets is om trots op te zijn
weet ik niet, maar vroeger op de basisen middelbare school kwam ik overal
mee weg. Ik ‘lulde’ me er dan onderuit
bij de leraar en kreeg geen straf.
Dat doe ik nu nog steeds trouwens.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Gewoon modieus en af en toe net iets
té. Ik draag bijvoorbeeld gewoon witte
sokken in slippers op straat. Mijn vrienden verklaren me voor gek, maar ik
vind het wel iets hebben. Ook draag ik
vaak alleen wit of zwart, dit vind ik de
twee mooiste ‘kleuren’ die er zijn.
Wat is je droombaan?
Als jongensdroom is het natuurlijk
profvoetballer, maar om realistisch te
blijven zou ik graag als soldaat aan de
slag gaan. Als soldaat wil ik dan een
gevechtsfunctie om te zorgen voor de
veiligheid van andere mensen op de
wereld.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefst ga ik uit en doe ik leuke dingen met vrienden. Dit kan dan van alles
zijn en maakt me eigenlijk niet zoveel
uit waar dit is, maar als ik moet kiezen
zou ik gaan voor de kermissen in de
dorpen van Horst aan de Maas. Daar is
het altijd gezellig.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is m’n gevoel
voor humor. Dit vind ik erg belangrijk en
vind dat we het leven niet altijd té serieus moeten nemen. Ik denk dat mijn

slechtste eigenschap is dat ik me vaak
druk kan maken om niks. Hierdoor komt
er alleen stress en dat is dus eigenlijk
best dom.
Hond of kat?
Beide heb ik nog nooit echt gehad.
Wel krijgen we binnenkort een nieuwe
kitten in huis, dus dan is die keuze
natuurlijk snel gemaakt.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Voetballen natuurlijk. Voetbal is ook
mijn grootste hobby en ik volg het ook
dagelijks. Mijn favoriete clubs zijn Ajax
en FC Barcelona. Ik zou dan heel hard
m’n best doen zodat ik hier ooit terecht
zou kunnen komen.
Introvert of extravert?
Extravert. Ik hou ervan om nieuwe
mensen te ontmoeten en met iedereen
een praatje te maken. Zo blijf je een
beetje bezig denk ik altijd. Voor mijn
werk bezorg ik bijvoorbeeld barbecues
en soms zit ik dan gewoon bij onbekende mensen waar ik bezorg, dik een
half uur koffie te drinken. Hier geniet ik
dan wel van.
Wat is je favoriete sociale medium?
Het zijn er eigenlijk twee: Snapchat en
Instagram. Hierbij draait het allemaal
om foto’s, het delen van foto’s vind ik
het leukst. Zo kun je laten zien waar je
bent en wat je gedaan hebt en zie je
het ook van andere mensen.
Welke grote beslissing heb je onlangs
genomen?
Om mijn twee goudvissen die ik laatst
in een impuls heb gekocht weer ergens
vrij te laten. Deze beslissing heb ik
genomen, omdat we een kat in huis
krijgen. Dit zouden ze dan anders geen
twee dagen uithouden denk ik zo, dus
eigenlijk red ik ze ook nog een beetje.
Of iemand anders moet ze willen hebben, dus voor iedereen die dit leest.
Bij dezen.

Vanaf de camping waar ik
werkte was het letterlijk twee
minuten lopen naar zee. Dan zou
je denken een beetje kinderen
vermaken en op het strand
liggen is slapend rijk worden.
Nou nee, het was elke dag
12 uur lang werken. Zo zag een
dag in ons programma eruit:
eerst ochtendansjes, daarna het
knutselen, 13.30 uur een
speurtocht of spel, 15.30 uur een
sportactiviteit, 19.00 uur theater
en als laatst de workshop.
Nu heb ik het nog niet eens over
de voorbereidingen gehad van al
die activiteiten.
Mijn eerste dag was daarom
ook niet makkelijk. De volleybalwedstrijd werd een grote chaos
en met theater scheurde ik niet
alleen uit mijn panty maar zakte
ook nog eens mijn pruik af.
Toch leek het de kinderen niet
veel uit te maken. Als animatiewerker ben je blijkbaar de
populairste van de hele camping.
Ik hoefde alleen maar over de
camping te lopen en had
spontaan tien kinderen aan me
hangen: “Juffrouw Anke wat
gaan we doen vandaag?” Elke
dag kwamen ze aanzetten met
zelfgemaakte armbandjes,
tekeningen en knutsels.
Dat maakte het ook wel weer erg
lastig om afscheid van ze te
moeten nemen.
Hoewel ik mijn campingkids
mis ben ik blij dat ik nu weer
rustig achter mijn laptopje kan
werken wanneer het mij
uitkomt.
Liefs,
Anke
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Wat
zeg je?
Momenteel vindt in Nederland het EK
vrouwenvoetbal plaats. De Oranje Leeuwinnen
zijn doorgedrongen tot de halve finale en staan
donderdag 3 augustus tegenover het team van
Engeland. Het merendeel van de inwoners van
Horst aan de Maas, 46 procent, volgt het
Nederlands team op de voet. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Iets meer dan een kwart van de inwoners
van Horst aan de Maas geeft aan geen vrouwenvoetbal te volgen, omdat ze er bijvoorbeeld geen
interesse in hebben en überhaupt nooit voetbal
kijken. De meerderheid kijkt echter regelmatig
een wedstrijd van het EK. Nu het Nederlands
team steeds verder in het toernooi komt, groeit
de belangstelling voor het vrouwenvoetbal.
Toch is dat niets in vergelijking met de aandacht

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Vrouwen doen niet onder voor
de mannen’
24%
Neutraal

22%
Ja

54%
Nee

Terecht meer aandacht
voor mannenvoetbal

mannen meer zendtijd op tv krijgen. “Het gaat
dat het mannenvoetbal altijd krijgt. Onterecht,
over de kwaliteit voetbal en naar mijn mening
vindt 54 procent. “De inzet van de vrouwen is
komt het niveau van de vrouwen overeen met
zeker zo groot of nog groter dan bij de mannen.
amateurniveau en dat zie ik ook niet op tv.”
Ook wordt het voetbal nog als spel gespeeld
Al kan daar nog best wel verandering in komen,
en hangt het niet aan elkaar van grof geweld,
denkt deze persoon.
drama en theater”, vindt
“Mannenvoetbal is presdeze sportliefhebber.
‘Geen interesse in voetbal’
tatief altijd op een hoger
Een ander voegt toe:
‘Vrouwenvoetbal is eerlijker’
level aanwezig geweest.
“Vrouwen doen zeker
Nu onze dames relatief
niet onder voor de man‘Vrouwen zijn sportiever’
gezien ook gaan presteren
nen! Hier mag best wel
zou dit waarschijnlijk comaandacht aan besteed
worden.” “Het is eigenlijk verbazingwekkend hoe mercieel ook interessant kunnen worden.”
weinig het tot nu toe in het nieuws is geweest
TipHorstaandeMaas is een
als je bedenkt dat het EK in Nederland wordt
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
gehouden en het nationale elftal een goede kans aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
maakt”, zegt een derde.
resultaten of aanmelden voor de volgende
Iets meer dan 20 procent snapt wel dat de
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.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

Vacature
Voor NTS Hermus, gevestigd te Venray, zijn wij vanwege groei vanaf september op zoek naar:

De NTS-Group neemt de
verantwoordelijkheid voor het
ontwikkelen, maken en optimaliseren
van mechatronische systemen en
modules voor wereldwijd opererende
OEM's (Original Equipment
Manufacturers) in de halfgeleider,
printing, solar, medische, en optische
industrie. De NTS-Group bestaat
uit een keten van gespecialiseerde
bedrijven in Nederland, Tsjechië en
Zuid-Oost Azië, elk met specifieke
kennis en technologie.
NTS Hermus is de specialist in
oplossingen op het gebied van
dun plaatwerk. Naast een modern
machinepark bezit NTS Hermus
ook engineeringcapaciteit. Als
toeleverancier voor internationale
machine- en apparatenbouwers levert
NTS Hermus plaatwerkonderdelen,
samenstellingen en complete
functionele producten. Daarbij is de
insteek om de klant maatwerk te
bieden, door het logistieke proces te
vereenvoudigen en mee te denken in
de ontwikkeling.

•
•
•
•

2 operators puntlassen/nutten
3 operator kantbank (Trumpf en Safan)
2 operators pons/laser (Trumpf 7000)
3 lassers (mig/mag en Tig-lassen van Staal, RVS en Aluminium)

Voor alle functies geldt dat zij uitgevoerd worden in een 2-ploegendienst en voor de Specialist Pons/Laser geldt dat
deze in 3 ploegen (wellicht zelfs in 5 ploegen) uitgevoerd wordt. Daarnaast is een uitstekende kennis van tekening lezen
een absolute vereiste. Tenslotte verwachten wij van alle nieuwe medewerkers de bereidheid om zich mulit-inzetbaar
te maken binnen onze organisatie en dus kennis te hebben (of te krijgen) van minimaal 3 bewerkingsstappen.
Ons aanbod
NTS Hermus is een zeer gerenommeerde leverancier van precisie plaatwerk en een succesvol, dynamisch bedrijf
waar je de mogelijkheid krijgt jezelf verder te specialiseren in je vakgebied. Wij hechten zeer veel waarde aan
training, opleiding en interne doorgroei van onze medewerkers en er wordt actief meegedacht in de ontwikkeling
van je competenties.
Interesse in één van deze uitdagende functies?
Voor meer informatie over deze functies kun je contact opnemen met Wim Verhaegh (Productie Coördinator) of
André Bakermans (Managing Director) op telefoonnummer 0478-521500. Een korte motivatiebrief voorzien van een
CV kunt u sturen aan Franka.Mulders@nts-group.nl. Meer informatie over NTS-Group vind je op www.nts-group.nl.

Accelerating your business
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Bespreking Poll week 29

Elke sportclub moet verplicht een defibrillator hebben
Elk voetbalveld moet verplicht een defibrillator hebben, dat stellen
sportartsen naar aanleiding van de hersenschade bij Ajax-voetballer Abdelhak
Nouri. Die kreeg onlangs hartproblemen op het sportveld met blijvend
hersenletsel als gevolg. De meerderheid van de stemmers, 88 procent,
op onze poll van twee weken geleden, is het eens met de sportartsen.
Met een defibrillator kan iedereen een begin maken aan het reanimatieproces
wanneer iemand hartproblemen krijgt. Volgens experts zijn defibrillators al

te koop voor minder dan 1.000 euro. Ze vinden het een soort van morele
verplichting voor voetbalclubs om het leven van hun leden te beschermen en
een apparaat op te hangen.
De overige 12 procent vraagt zich af of een defibrillator echt tot minder
letsel leidt. Het hangt er vooral van af of iedereen weet hoe hij er mee om
moet gaan. Want hoeveel mensen weten precies wat ze moeten doen bij een
reanimatie? Daarbij kan niet elke club zo’n apparaat zomaar bekostigen.

Goed dat treinomroep genderneutraal wordt
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De NS maakte vorige week bekend dat zij treinreizigers met ingang van
december genderneutraal aan gaat spreken in een omroepbericht. Dus geen
‘dames en heren’ meer, maar ‘beste reizigers’. Ook op de Londense metro
worden reizigers voortaan aangesproken met ‘goodmorning everyone’.
Het past in een maatschappelijke die al langer gaande is. Vorig jaar
verdween op de OV-chipkaart de geslachtsaanduiding. En gemeente
Amsterdam heeft ambtenaren en bestuurders verzocht inwoners voortaan
aan te spreken met bijvoorbeeld ’beste mensen’ of ’geachte aanwezigen’
in plaats van ’dames en heren’. LHBTI-organisaties (lesbisch, homoseksueel,

biseksueel, transgender, interseksueel) pleiten al langer voor een
genderneutralere wereld, zodat iedereen zich gewaardeerd voelt. Het is goed
dat de NS dit oppakt en in haar berichten geen onderscheid meer maakt
tussen mannen en vrouwen.
Aan de andere kant kun je je afvragen hoever we hier in moeten gaan?
Het is in verhouding maar een klein aantal mensen dat zich genderneutraal
noemt, moet je daarvoor alle communicatiemiddelen, denk bijvoorbeeld aan
de bordjes bij toiletten, aan gaan passen?
Goed dat treinomroep genderneutraal wordt. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 30) > Zwemdiploma zou verplicht moeten zijn > eens 92% oneens 08%

INLOOPAVOND

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

ZONNEPARK

HORST AAN DE MAAS
Kronos Solar plant een
Zonnepark aan de
Lottumseweg in Melderslo.
Graag nodigen wij u uit
voor de inloopavond op
9 augustus 2017
in De Lange Horst in Horst
tussen 18:00 en 20:00 uur.
De Lange Horst
Wilhelminaplein 9
5961 ES Horst

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
AL 30 JAAR
UW BETROKKEN
EN DESKUNDIGE
ADVOCAAT
T: 0478-20 16 04
info@vanhoefadvocatuur.nl
www.vanhoefadvocatuur.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

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Hup
leeuwinnen
Allereerst: ik zal zeker niet
beweren dat ik verstand heb
van voetbal. Integendeel zelfs.
Wat ik wél weet is dat ik
afgelopen weekend meerdere
malen, met plezier, naar een
wedstrijd heb gekeken.
Zelfs als Nederland niet eens
meedeed. Kun je nagaan.
Ik heb het natuurlijk over het
EK vrouwenvoetbal. Wat een
verademing! De speelsters laten
zich niet voor iedere scheet op
de grond vallen en als ze wel
een keer flink onderuit geschopt
worden, staan ze warempel
zomaar op en spelen ze door.
Eindelijk heb ik een keer niet
90 minuten lang verwensingen
naar het tv-scherm zitten roepen
die voornamelijk te maken
hebben met zielige mannen die
bij de minste of geringste
aanraking al over de grond
rollen van pijn. Valt het je wel
eens op dat voetballers altijd
naar hun knie grijpen, ook als ze
daar niet geraakt zijn? Dat staat
zo lekker dramatisch. En waarom
zijn die mannen allemaal tot in
de (geblondeerde) puntjes
gestyled als ze gaan sporten?
Even had ik ook nog de illusie dat
ik met vrouwenvoetbal een hele
wedstrijd lang geen gespuug
hoefde aan te zien, maar dat
mocht helaas niet zo zijn.
Met een beetje geluk
wakkert dit tot nu toe succesvolle EK de voetballiefde bij alle
jonge meisjes aan en wordt het
vrouwenvoetbal uiteindelijk net
zo gewaardeerd (en betaald) als
de mannenvariant. Of, nog
beter: misschien volgen de
leeuwen het goede voorbeeld
van de leeuwinnen en wordt al
het voetbal weer wat dragelijker
om naar te kijken.
Ik weet niet wat jullie
plannen voor vanavond zijn,
maar ik zit in ieder geval voor de
tv om de halve finale tegen
Engeland te bekijken. Met
juichpak en vuvuzela.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Vakantie
We zitten zo’n beetje midden in de vakantieperiode, ook als raadsleden. Velen trekken er op uit en bezoeken andere landen. Helaas is dat niet
voor iedereen weggelegd.
Voor diegene proberen we het in
Horst aan de Maas zo goed mogelijk
te regelen opdat men toch tenminste
een vakantiegevoel heeft. Ik weet
niet hoe jullie het beleven maar
mij valt toch vaak op als ik in het
buitenland ben hoe goed het hier in

ons eigen landje en onze gemeente
eigenlijk geregeld is. Goede wegen,
fijne fiets- en wandelpaden, weinig
rotzooi, veel activiteiten in de diverse
kernen, een mooie omgeving, vrij parkeren, goed winkelaanbod, vriendelijke
en gastvrije inwoners et cetera.

Kortom: de meeste zaken zijn
toch eigenlijk best wel goed op orde.
Volgens mij mogen en moeten we dat
ook wel eens benoemen. Sterker: in
mijn beleving zeggen we dat te weinig.
Ja, we moeten kritisch zijn en blijven.
Ja, we moeten niet achterover leunen
maar vooruit willen. Ja, er is zeker nog
het een en ander te verbeteren. Ja,
daar staan we als raadsleden mede
voor aan de lat. Maar ja,

om eens wat vaker met een positief beeld naar onze mooie gemeente
tekijken kan ook geen kwaad.
Laten we er allemaal samen aan
werken dat dit mooie beeld, wat ook
vele toeristische bezoekers van onze
gemeente hebben, ook in de toekomst
op ons netvlies kan blijven staan
Fijne vakantie nog.
John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

Klevar: klucht of treurspel?
Een ondernemer uit Sevenum wil aan de Kleefsedijk een megastal
vestigen met meer dan achtduizend varkens. Vrijwel op de plaats waar
diezelfde ondernemer enkele jaren geleden ook al een megastal wilde
vestigen. Dat plan is toen door B&W van Horst aan de Maas met succes
tegengehouden.
Vorige week maandag mochten
we uit de krant vernemen dat B&W
nu ineens positief staat tegenover het
nieuwe plan van dezelfde ondernemer. In het vorige plan ging het om
nieuwvestiging. Nu is het plan om

een nieuwe stal te bouwen in de plaats
van de oude stallen. En zo weet B&W
tijdens de vakantieperiode een complete buurt in de gordijnen te jagen.
Een prestatie van formaat.

Als burger van Horst aan de
Maas mag je verwachten dat B&W
een eerlijke afweging maakt over
alle belangen die in het geding zijn.
De belangen van de ondernemer, die
met zijn plan zal zorgen voor uitbreiding van werkgelegenheid met slechts
enkele personen. De belangen van de
omwonenden die fors in hun woongenot
worden aangetast en die worden geconfronteerd met een daling van de waarde
van hun woningen. En last but not least

de belangen van de toeristische sector
die niet blij is met deze ontwikkeling.
Tenzij men fietsroutes langs alle intensieve veehouderijen in deze gemeente
wil gaan opzetten.
Het moge duidelijk zijn: B&W kiest
duidelijk niet voor de burgers in de
omgeving, maar voor het belang van één
lokale ondernemer. Ze kiest ook zeker
niet voor het belang van de gemeenschap, die door dit advies weer op extra
kosten gejaagd zal gaan worden.

Vond B&W de burger niet
ontzettend belangrijk? Blijkbaar
alleen als het goed uitkomt voor
B&W. B&W bekent kleur! Hopelijk
kiest de gemeenteraad straks voor de
burger, een mooie natuur, een mooie
leefomgeving, het milieu, maar ook
voor geloofwaardigheid van de eigen
politiek.

En waarom worden dit soort
besluiten wéér hartje zomer gemaakt?
De inzagetermijn voor eventuele
zienswijze valt precies in de zes weken
dat er schoolvakantie is. Mensen die
bezwaar willen maken tegen het
besluit dat het college nu gemaakt
heeft zullen dus een groot deel van
hun vakantie moeten besteden aan
het doornemen van en reageren op
de plannen. Toeval? Want dat dit een
belangrijk dossier is, waar de belangen

tussen de agrarische sector aan de
ene kant en de toeristische sector aan
de andere kant staan, moge duidelijk
zijn. Wij zijn benieuwd aan welke
kant de gemeente, zeker na jaren van
strijd tegen de plannen, de komende
tijd gaat staan. Elke eerste zaterdag
van de maand zitten we van 11.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek van Horst
om met u in gesprek te gaan.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Varkens of toeristen?
Niet voor iedereen is het komkommertijd. Sommige partijen, zoals D66,
zijn ook tijdens het zomerreces bezig met het raadswerk. Dat we doorgaan
is noodzakelijk, want de afgelopen weken bleek dat de gemeente nu ook
niet stil zit.
Eind juni nam het college namelijk een principebesluit over plannen
voor een grote varkensstal aan de
Kleefsedijk in Sevenum, een dossier
dat vaker terugkomt in stukjes op
deze pagina. Naar de vele pogingen
van inmiddels meerdere werkgroepen

om niet door te gaan met de plannen
wordt niet geluisterd, of gezegd dat
het niet mogelijk is vanwege schadeclaims. Of er echt sprake is van enorme
schadeclaims voor de gemeente is nog
maar de vraag. Dat moet nog onderzocht worden. Wij vragen ons af wat nu

het beleid is dat deze gemeente heeft
als het gaat om intensieve veehouderijen. Wil het college zoveel mogelijk
ruimte bieden aan agrarische ondernemers, willen ze kijken naar waar het
wel kan en waar het niet kan en dan
steeds die afweging maken of willen
ze strenger worden en het nog maar op
enkele plaatsen toestaan? Tot op heden
is dat ons nog niet duidelijk en het is
dan ook hoog tijd dat we hier als raad
ook eens uitspraken over gaan doen.

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos

Ysselsteyn

Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

tuinenterrasysselsteyn.nl

Bouwvak aktie de gehele maand augustus

Horsterweg 42 5975 NB Sevenum
077 4671406 - sevenum@hubo.nl
sevenum.hubo.nl

20% korting op alle
Sikkens en Wijzonol
menglakken
Kijk voor de overige voorwaarden op www.hubo.nl

Bijvoorbeeld op:

NIEUW IN ASSORTIMENT: NOORD-EUROPEES BALKHOUT IN DIVERSE MATEN!

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
3 augustus 2017
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Uitkomsten marktconsultatie
zwembad geven helder beeld
De marktconsultatie heeft waardevolle informatie opgeleverd over de haalbaarheid van
een nieuw zwembad in de gemeente Horst aan de Maas. Het college van B&W vraagt de
gemeenteraad nu om het aanbestedingstraject te mogen opstarten voor de nieuwbouw van
een zwembad binnen Afslag 10.
Wethouder Ger van Rensch is tevreden:
“Na een lang voortraject hebben we nu
voldoende informatie om een volgende stap te
zetten in dit dossier.”
Advies Denktank
Een denktank van gebruikers en betrokkenen
adviseerde de gemeente Horst aan de Maas vorig
jaar om te kiezen voor een zwembad voor alle
doelgroepen en de mogelijkheid om het bezoekersaantal te verhogen. De gemeente Horst aan
de Maas vroeg aan zes commerciële partijen of
dit advies haalbaar is. Dat blijkt niet mogelijk voor
het bedrag dat de gemeenteraad beschikbaar
heeft gesteld. Bovendien geven de marktpartijen
aan dat het concept van de denktank een te uitgebreide voorziening is voor Horst aan de Maas.
Mogelijkheden binnen budget
Het is wel mogelijk om een minder uitgebreide
zwemvoorziening te realiseren. Dit concept
is haalbaar voor een jaarlijkse last van
€ 460.000. Hierbij is nog geen rekening
gehouden met mogelijke opbrengsten bij

de herontwikkeling van de locatie van het
huidige Zwembad De Berkel. In de berekening
van de marktpartijen is ook nog geen
rekening gehouden met eenmalige kosten
voor bijvoorbeeld de aankoop van grond en
aanpassingen aan de omgeving. Daarvoor zoekt
het college naar een aparte ﬁnanciering.
Nieuwbouw versus behoud De Berkel
Het huidige Zwembad De Berkel kent ook
een jaarlijkse exploitatielast van € 460.000.
Het zwembad is nog maximaal 15 tot 20 jaar
te gebruiken, als er tenminste een aantal
noodzakelijke verbeteringen worden gedaan.
Vanwege strengere veiligheidseisen zijn er
bovendien meer investeringen te verwachten.
Wethouder Van Rensch:
“Door nu te kiezen voor nieuwbouw,
verzekeren we ons van een goed zwembad
voor de komende 40 jaar. Bovendien biedt de
locatie binnen Afslag 10 straks veel kansen
voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden”.
De gemeenteraad besluit op 12 september a.s.
over het voorstel van het college.

Acquisitie kalendergids
In de komende weken zal Sibel Demir van FMR Producties bedrijven en instellingen bezoeken
om adverteerders te werven voor de kalendergids 2018. Het staat u vrij om hier wel of niet op
in te gaan.
Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2018 tot

Je gaat bijna op vakantie en komt er
op het laatste moment achter dat je
reisdocument is verlopen!
Dan wil je snel een nieuw paspoort of identiteitsbewijs regelen om met een goed gevoel op vakantie
te gaan. Een afspraak maken voor de aanvraag van een reisdocument of heb je een vraag over wat
je mee moet nemen naar je afspraak? Stel je vragen eenvoudig en snel via WhatsApp!

Vraag over je paspoort?
Stuur een appje naar
06 13 49 30 96

Bekendmakingen

Raad beslist over krediet
voor Gasthoês en omgeving
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een krediet beschikbaar te stellen voor
de aanpassing van cultureel centrum ’t Gasthoês en omgeving. Als de gemeenteraad hier in
september positief over beslist, kan medio 2018 gestart worden met de werkzaamheden.
Provinciale bijdrage
Een belangrijke voorwaarde van de raad
was dat de provincie ﬁnancieel mee zou
doen in dit project. Nu het zeker is dat de
provincie € 5.000.000 bijdraagt, zijn er geen
belemmeringen meer om tot de ﬁnanciële
besluitvorming over te gaan.
Aanpassing Gasthoês en omgeving
Het totale krediet voor de plannen bedraagt
€ 12.500.000. Hiervan is € 10.000.000
bestemd voor een geheel vernieuwd Gasthoês.

Het resterende bedrag is bestemd voor de
verbetering van de infrastructuur daaromheen,
de afronding van Hof te Berkel en de aanleg
van een cultuurplein.
Voortgang
Als de gemeenteraad in september groen
licht geeft, is de volgende stap dat het project
aanbesteed wordt. Naar verwachting kan
dan medio 2018 gestart worden met de
daadwerkelijke werkzaamheden.

uiterlijk 10 september doorgeven aan Unit
Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per
e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America
Nieuwe Peeldijk 26

Lottum
Stokterweg 9

Grubbenvorst
Venloseweg 71B
St. Jorisweg ong.

Meterik
Rector de Fauwestraat 26a
Bekkershof ong.

Hegelsom
Hagelkruisweg 12
Langstraat 46b

Sevenum
De Krouwel kv 14
George Vancouverstraat 15
Cremerhof 14
Midden Peelweg 7
Bergsteeg 1-3

Horst
Herstraat 71

Boekweitstraat kv 41
Broek 7a
Horsterweg 19
Swolgen
Kasteelweg 5
Tienray
Groote Molenbeek A73 Oost
Vertrokken naar onbekende
bestemming Horst aan de Maas
Peelheideweg 25
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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: Ruud Verheggen.
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Ruud Verheggen
GEBOORTEDATUM

29-08-1968
WOONPLAATS

Meerlo
C.V.

NLD

Pastoor parochiefederatie
Maasdorpen

Ruud Verheggen (48) is vooral
bekend in de Maasdorpen, waar hij
federatiepastoor is van de gelijknamige
federatie. Hij groeide op in Nederweert
met zijn zus en zijn ouders. Ruud volgde
na zijn middelbare school de
priesterschool. Als pastoor is hij vaak
zestig tot tachtig uur per week bezig
met het verzorgen van kerkmissen en
artikelen voor het parochie, lessen voor
communies en vormsels,
ziekenbezoeken en natuurlijk bidden.
Als @RuudVerheggen laat hij ook op
sociale media regelmatig van zich horen.
Ook verzamelt hij kerstgroepen. Ruud
woont in de pastorie in het centrum van
Meerlo.

<<<Ruud<<<<<<<<Verheggen<<<<<<<29-08-1968<<<<<<<<Meerlo<<<

GEPLUKT Karol Mielnik

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.

Op zijn achttiende tekende hij een profcontract bij een Poolse voetbalvereniging, twee jaar later gooide hij het roer echter helemaal om en
besloot hij voor de kerk te kiezen. Na zijn studie kwam hij in Horst aan de Maas terecht en inmiddels woont hij al weer twee jaar in Lottum. Deze
week wordt Karol Mielnik (36) geplukt.
Wie de pastorie in Lottum binnentreedt wordt
kwispelend begroet door Spike, de zevenjarige
labrador van kapelaan Karol Mielnik. De hond is
geen onbekende in Lottum. “Hij heeft een hele
grote tuin waar hij zijn gang kan gaan, maar af
en toe ontsnapt hij”, lacht Mielnik. “Als mensen
ergens een zwarte labrador zien lopen, dan bellen
ze me en vragen of ik mijn hond misschien mis.”
Tien jaar geleden, om precies te zijn op 27 augustus 2007, kwam hij voor het eerst in Nederland
aan. De eerste tijd verbleef hij op het grootseminarium Rolduc in Kerkrade, onder meer om de
Nederlandse taal te leren. En dat was niet gemakkelijk, geeft hij toe. “Ik sprak geen Engels of Duits,
maar naast Pools alleen Russisch. De beste manier
om de taal te leren is wanneer je contact hebt
met de mensen. Toen ik net in Horst aan de Maas
werkzaam was, kreeg ik als taak de kinderen

voor te bereiden op de Eerste Heilige Communie.
Van hen heb ik veel geleerd. Kinderen zijn eerlijk
en vertellen het als je iets fout zegt.” Na tien jaar
voelt hij zich thuis in Horst aan de Maas, zegt hij.
“Ik ben in Polen geboren en opgegroeid en ik
blijf altijd een Pool. Maar ik voel me goed hier.
Naar mijn mening kun je de Limburgse mentaliteit vergelijken met die van de Poolse mensen.
Zeker wat betreft de gastvrijheid.”
Karol groeide op in klein dorpje in het
zuidwesten van Polen, in de buurt van Breslau.
Het dorpje telt zo’n 250 inwoners, waarvan de
meesten agrariër zijn. “Mijn ouders waren de
enige in het dorp die geen boerderij hadden.
Ik heb een jonger zusje, zij woont in Polen in
de buurt van mijn ouders.” Na de basisschool
en middelbare school, startte Mielnik met een
technische opleiding. In dezelfde tijd tekende

hij een profcontract bij een Poolse voetbalclub.
Na twee jaar besloot hij echter een andere weg in
te slaan. “Ik was een beetje zoekende, hoe zag ik
mijn toekomst nu precies voor me? Ik was altijd al
geïnteresseerd geweest in historie, dus overwoog
ik een studie geschiedenis. In die tijd had ik veel
gesprekken met geestelijken en ik dacht: misschien is dat iets voor mij. Ik wilde namelijk graag
iets betekenen voor mensen, hun iets meegeven.
Het liefst wilde ik na mijn opleiding missionaris
worden, in Zuid-Amerika bijvoorbeeld.” Na een
gesprek met het bisdom bleek dat dit niet haalbaar was. “Maar als ik graag naar het buitenland
wilde, dan zou ik naar Nederland kunnen gaan.
Och, en uiteindelijk heb ik toch twee jaar in
America gewoond”, grapt hij.
Als kapelaan van zestien dorpen, houdt hij
zich voornamelijk bezig met het uitvoerende

HALLO
Column
Rijkdom
In deze zomermaanden vinden er
overal binnen onze gemeente
activiteiten plaats. Het zorgt voor extra
sfeer en gezelligheid in deze tijd.
Toch is dit alleen maar mogelijk door
de grote inzet van vrijwilligers, zonder
hen zou het niet kunnen. Hetzelfde zie
ik als pastoor van zeven parochies
gelden voor de verenigingen en
kerken, zonder deze vrijwilligers gaat
het niet. Van de heilige Laurentius
wordt wel gezegd dat men van hem de
rijkdom van de kerk wilde hebben.
Deze diaken haalde toen de armen en
zei: dit is de rijkdom van de kerk.
Je zou dit misschien in onze tijd wel
kunnen vertalen met dat de
vrijwilligers de rijkdom zijn van kerk,
van de vereniging, van de
gemeenschap. Zij zijn goud waard en
bepalen mede het gezicht van zo’n
gemeenschap. Gelukkig mag ik me dan
rijk rekenen met zoveel mensen om
me heen die me ondersteunen in al
onze dorpen. Zonder hun grote inzet
zou ik het nooit klaar krijgen.
Tegelijkertijd weet ik uit eigen
ervaring, hoe mooi de reacties zijn die
je krijgt van mensen als je als
vrijwilliger bezig bent. Een glimlach op
het gezicht van een zieke of
gehandicapte, de sprankelende ogen
van een kind, de opluchting van een
oudere als er bezoek komt. Dat is goud
waard. Dat is een rijkdom die je gratis
krijgt. Hoe mooi zou het zijn als we
allemaal deze rijkdom nog meer
zouden waarderen? Als we aan de ene
kant al die vrijwilligers met respect en
waardering zouden benaderen en ons
aan de andere kant inzetten als
vrijwilliger. Durf die rijkdom je eigen te
maken. Dat gun ik u allen.

werk zoals mensen bezoeken en het werken met
de jeugd. “De bestuurlijke taken liggen bij de
pastoor. Ik ben geen bestuurder, ben tevreden
als kapelaan. Ik zou graag in Nederland blijven,
ik ben hier als priester opgegroeid en in die zin
voel ik me een Limburger. Ik heb nooit spijt gehad
van mijn keuze. Mijn vader zei altijd: als je maar
gelukkig bent. Maar je weet niet wat de toekomst
brengt, dat heb je niet in de hand.”
In zijn spaarzame vrije tijd knutselt hij graag
aan auto’s en traint hij om in vorm te blijven met
gewichten. “Daarnaast ben ik graag buiten, om te
wandelen en fietsen. De tuin wordt bijgehouden
door enkele mensen, maar het gras maai ik zelf.
Nee, bij een club voetballen doe ik niet meer.
Dat gaat ook niet door de onregelmatige tijden
die ik werk.” Wat hij zeker niet onvermeld wil
laten, is zijn deelname aan Maestro, de dirigeerwedstrijd van muziekvereniging Eendracht
uit Melderslo. “Ik sta niet graag op het podium
en zeg soms te snel ‘ja’, maar dit was echt een
mooie en spannende ervaring.”
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Vakantietip

Eigen dorp
Velen van ons bezoeken tijdens onze vakantie graag kerken, om
te genieten van hun kunst en cultuur. Zo bezoeken vakantiegangers
in onze streken weer kerken en kapellen hier. Dingen waar wij
soms aan voorbij lopen of niet meer zien. Religieus of spiritueel
toerisme is in.
Als vakantietip wil ik u meegeven: wees
eens een religieus of spiritueel toerist in onze
eigen gemeente. We hebben verschillende
pareltjes liggen. Naast de verschillende kruisen
en kapellen die we kennen en een aantal open
kerken, wil ik u graag meenemen naar een paar
voor mij bijzondere plekken in onze gemeente.
Natuurlijk de meest bekende plaats van religieus
toerisme in onze gemeente is Klein Lourdes
Tienray. Dit jaar heeft het al weer 140 jaar deze
eretitel, maar het was een bedevaartsplaats
van de Troosteres der Bedrukten vanaf 1440.
Hopelijk bent u al eens in de kerk geweest.
Maar ga eens terug en bekijk dan ook eens
al het werk van Charles Eijck, de bekende
Limburgse kunstenaar. Ga dan verder naar
buiten naar het Kruiswegpark, deze is opgeknapt
met medewerking van verschillende lokale
kunstenaars. Dit kruiswegpark ligt schitterend
aan de Molenbeek, het brengt je vanzelf tot
rust en bezinning. Aan diezelfde Molenbeek
ligt in Meerlo, misschien wel op één van de
meest mooie plekjes van onze gemeente, een
onbekend pareltje, de St. Goarkapel. Ieder jaar
vieren we hier op 6 juli of de zondag erna een
openluchtmis. Schitterend zo onder de bomen,
met muziek van de fanfare, en de kabbelende
beek op de achtergrond.

Van totaal andere
orde is de Mgr.
Schravenkapel in
Broekhuizenvorst.
Dit jaar is het 80
jaar geleden dat
hij is vermoord
voor de bescherming van
vrouwen. In deze
kapel is door
de kunstenaar
Jan Haen een
bijzondere schildering gemaakt
met behulp
van vele
mensen. En wandel dan ook het Schravenpad in
Lottum waar u meer leert over deze toekomstige
heilige. Ten slotte wil ik u meenemen naar de
Houthuizerkapel in Lottum. Voor vele wandelaars
en fietsers een rustpunt. Deze kapel is overdag
geopend en velen vinden dan hun weg ernaar
toe om een kaarsje aan te maken.
Vakantie is ook tot rust komen, juist deze
plekken helpen u om te komen tot bezinning,
tot komen bij jezelf. En als dat lukt dan heb je
echt vakantie.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

‘Het wordt een gebied met veel kansen en
mogelijkheden’
De gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een omvangrijk project met maatregelen die moeten voorkomen dat de bewoners langs de Maas
letterlijk met hun voeten in het water komen te staan.

Een toekomstimpressie van het gebied
Kerst 1993 vierden de inwoners langs de
Maas in onder andere Broekhuizen en Meerlo
met hun voeten in het water. Toen in 1995 de
Maas weer buiten haar oevers trad als gevolg
van hoogwater, was duidelijk dat er snel maatregelen genomen moesten worden. Er werden
nooddijken aangelegd waarvan men in eerste
instantie dacht dat die er hooguit enkele jaren

zouden liggen, in afwachting van een definitieve
oplossing. Ook werd een oude Maasarm afgesloten. “Die nooddijken zijn toentertijd op de
verkeerde plekken aangelegd”, weet Keesjan van
den Herik, omgevingsmanager van projectbureau
Ooijen-Wanssum. “Ook bleek dat het afsluiten
van de oude Maasarm op den duur alleen maar
voor meer problemen zou zorgen. De Maas ligt

in een smal dal, met hoge oevers. In tegenstelling tot rivieren als de Waal heeft het geen grote
uiterwaarden waar het water heen kan stromen,
in geval van hoogwater. We weten dat de huidige
dijken niet voldoen en dat door klimaatverandering de kans op overstromingen toeneemt.
We kunnen wachten op het volgende hoogwater
of het nu in één keer goed doen.”

Dat het probleem van toekomstige
overstromingen niet eenvoudig op te lossen
is, blijkt wel uit de omvang van het project.
Nieuwe dijken worden aangelegd evenals
een rondweg en haven in Wanssum. De oude
Maasarm wordt gereactiveerd en er komen twee
bruggen bij Ooijen en Blitterswijck. “Sinds 2006
zijn we bezig met de voorbereidingen van het
project”, aldus Van den Herik. “Om er voor
te zorgen dat al deze losse onderdelen één
groot samenhangend plan worden, is veel
voorbereiding nodig. Er moet met veel dingen
rekening gehouden worden, de inwoners, de
natuur, maar ook de economische belangen.
Er wordt alles aangedaan om de overlast
voor mensen zoveel mogelijk te beperken.
Het aanleggen van de dijken is echt maatwerk.
In Broekhuizen bijvoorbeeld, dat nooit goed
beschermd is geweest, zijn de bewoners langs de
Maas nu eigenaar van hun eigen stukje dijk. Dat is
uniek voor Nederland. Het zorgt ervoor dat niet
alleen de huizen beschermd zijn, maar dat het
uitzicht ook gewaarborgd blijft.”
In 2016 is de aannemer aan boord gekomen.
De totale kosten voor het project zijn 210 miljoen
euro, waarvan het Rijk het merendeel voor haar
rekening neemt, gevolgd door provincie Limburg
en de betrokken gemeenten. Wanneer straks in
2020 de werkzaamheden zijn afgerond, ligt er
volgens Van den Herik een gebied met een geheel
eigen dynamiek. “Het is misschien nu nog allemaal
moeilijk voor te stellen wat dit kan betekenen.
Er zijn straks zoveel kansen en mogelijkheden,
bijvoorbeeld op het gebied van toerisme. We zitten
op schema en zijn ervan overtuigd dat het allemaal
gaat lukken. En daar zijn we trots op.”
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Brent Janssen met Voetbal- en korfbaldagen
Hielke Kampioen Sponsoracties voor
Speeltuin Roeffen Mart
Mennen Zuid
Brent Janssen uit Swolgen is kampioen geworden met zijn pony Hielke in
de categorie 1-span pony’s klasse M op de districtkampioenschappen Zuid
van het samengesteld mennen in Geldrop.

De 15-jarige Brent startte drie
jaar geleden met mennen en omdat
jeugdruiters schaars zijn werd hij
meteen bij de senioren ingedeeld.
Zijn pony Hielke heeft hij zelf opgeleid
met hulp van trainer Frank Knoops en
dressuurondersteuning van moeder
Leontine. Na afgelopen jaar in de
klasse L het reservekampioenschap
op te eisen volgde promotie naar de
M-klasse. Hier wist hij dit jaar alle
wedstrijden te winnen en kwam hij
als favoriet in Geldrop aan de start.
In de dressuur wist Brent meteen
een voorsprong van 4 punten te
nemen door een uitstekende proef.
Ook in het tweede onderdeel, de
vaardigheid, wist hij alle balletjes

op de pionnen te houden en bleef
binnen de tijd zodat zijn voorsprong
in tact bleef. In het derde onderdeel,
een marathon over zes hindernissen,
liet hij er vanaf het begin geen gras
over groeien en wist de snelste tijd
op vier van de zes hindernissen te
rijden. Bijna ging het nog mis op
hindernis twee toen twee wielen van
de koets door de snelheid van de
grond gingen, maar de koets bleef
toch in het spoor. Hij wist uiteindelijk
zijn voorsprong tot bijna 10 punten
uit te bouwen door zowel de dressuur,
vaardigheid als marathon te winnen
en toonde zich ondanks zijn jeugdige
leeftijd een overtuigd kampioen van
Zuid Nederland.

SV Lottum organiseerde de afgelopen weken samen met Sportevents4Kidz voor de twaalfde maal de Jako-voetbaldagen en voor de vierde maal de Jako-korfbaldagen. Met twee sponsoracties werd er door de deelnemers in
totaal 2.350 euro bijeen gebracht, waarvan een deel gedoneerd werd aan stichting Speeltuin Roeffen Mart.

Na vijf dagen van voetbalplezier met
diverse wedstrijdvormen, dribbelden
op vrijdag 21 juli ongeveer 180 deelnemers 1 kilometer met een bal.
Deze sponsordribbel maakt onderdeel
uit van de Jako-voetbaldagen in Lottum.
De voetballertjes speelden samen
een bedrag van 1.700 euro bij elkaar.
De helft daarvan gaat naar stichting Kans
op Toekomst, die kansarme kinderen uit

Ethiopië helpt met naar school gaan en
sporten. Speeltuin Roeffen Mart, dat het
sponsorbedrag wil besteden aan een
hoogwaardige picknickset, kreeg ook
850 euro van SV Lottum.
Uit de hele regio waren een week
later 95 kinderen aanwezig om drie
dagen lang korfbalspellen en -vormen te
spelen. Door het scoren van vijfhonderd
doelpunten met z’n allen haalden de

meiden 650 euro op voor beide goede
doelen. Ook hiervan was weer de helft
voor de speeltuin in Grubbenvorst.
Voorzitter Jan Vissers van de Stichting
Roeffen Mart was erg blij met deze sponsorbijdrage van 1.175 euro. Hij nodigde
alle kinderen uit om straks te komen
kijken als de picknickset met het naamplaatje van SV Lottum Jako korfbal- en
voetbaldagen erop onthuld gaat worden.

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

Uitwisseling JBC Horst
uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

Door: Jeu de Boules Club Horst
De jaarlijkse uitwisseling van JBC Horst vond plaats op donderdag 27 juli. Dit jaar was JBC Horst te
gast in Maasbree. Van JBC Horst waren 18 leden aanwezig en van Breetanque 26 leden. Er was vooraf
besloten dat de twee best geplaatste spelers van JBC Horst de finale zouden spelen tegen de twee best
geplaatste spelers van Breetanque. Na het spelen van drie wedstrijden bleken er zeven spelers te zijn
met drie gewonnen wedstrijden. De finale werd gespeeld door Martin Klerken (+33) met Annie
Sonnemans (+29) van Breetanque tegen Sjak Meuwissen (+18) met Hay Janssen (+9) van JBC Horst.
Na een voorsprong van 10-0 voor Breetanque wist het Maasbrese koppel de finale uiteindelijk te
winnen met 13-6. Al met al een mooie finale aan het eind van een gezellige en sportieve uitwisseling.
Op de foto staan Hay Janssen, Sjak Meuwissen, Annie Sonnemans en Martin Klerken.
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Stijldansduo Sandrina en Nikita

Alles voor de dans
Sandrina Cruijsberg (15) en Nikita Lukashov (15) zijn onlangs Nederlands kampioen Latindansen geworden in de
juniorenklasse. De twee trainen nu hard voor het wereldkampioenschap, dat in september wordt gehouden in
Slovenië.

dansen. “Onze ouders gaan bijvoorbeeld altijd mee naar onze wedstrijden
en op trainingskampen gaan de trainers
mee. Bovendien betalen mijn ouders
bijvoorbeeld mijn dansjurken, en dat is
ook niet niks.”
Dansen is voor zowel Sandrina als
Nikita meer dan een hobby. Ze moeten er best het een en ander voor
opgeven. Ze trainen iedere dag en
kunnen dus lang niet altijd leuke dingen doen met vrienden. “We hebben
soms bijna geen tijd voor vrienden,
maar dat hebben we er voor over,”
zegt Nikita. Bovendien is dansen iets
waar Sandrina en Nikita allebei hun
toekomst in zien. “We willen professionele dansers blijven tot we een

jaar of veertig zijn, en daarna kunnen
we aan de slag als trainers,” vertelt
Sandrina.
Maar voor het zover is hebben
de twee nog veel andere ambities.
“Natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen op het wereldkampioenschap,”
zegt Sandrina. “En het lijkt mij ook
heel gaaf om andere dansstijlen te
proberen. Ik kijk bijvoorbeeld graag
naar hiphop, en hoewel ik dat nog
nooit gedaan heb, lijkt het me erg leuk
om te doen.” De variatie en de verschillende stijlen zijn dan ook dingen
die de danssport volgens Sandrina zo
mooi maken. Nikita voegt daaraan
toe: “Dansen is mooi omdat het ons
voldoening geeft.”

WEYERS GMBH / WAREHOUSING VENLO BV
Nikita en Sandrina wonen allebei in
Wit-Rusland, waar ze op een internationale school zitten. Sandrina komt
echter uit Tienray en de twee dansen
hun wedstrijden in Nederland. “In
Nederland is de concurrentie niet zo
groot,” vertelt Sandrina, “en daardoor
hebben we veel meer mogelijkheden.
De kans om grote internationale
kampioenschappen te dansen is
bijvoorbeeld veel groter als we onze
wedstrijden hier hebben.”
Het duo traint dus in Wit-Rusland,
maar wedstrijden worden in Nederland
gedanst. Bovendien gaan de twee
iedere zomer op één of meerdere

internationale kampen. Vorig jaar ging
de reis bijvoorbeeld naar Letland, dit
jaar staat Litouwen op het programma.
Sandrina: “Zo’n kamp duurt één week
en we trainen er iedere dag. We beginnen ’s ochtends om 08.00 uur al met
rennen en hebben dan verspreid
over de dag nog vier trainingen van
anderhalf uur, en ’s avonds worden alle
dansen nogmaals gedanst.” De trainingskampen zijn dus enorm intensief.
“Maar daar zijn we aan gewend,” zegt
Sandrina. “Daarnaast is er ’s avonds
ook tijd om te chillen en te kletsen met
vrienden.” Nikita vult aan: “Dat is ook
het leuke aan zulke kampen, en eigen-

lijk aan de hele sport. Je maakt heel
veel vrienden over de hele wereld.”
“Ik ben begonnen met dansen
toen ik 5 jaar was,” vertelt Sandrina,
“en Nikita toen hij 6 was.” Sinds 2010
vormen de twee een duo. Ze dansen twee stijlen: Latin en Standaard.
Sandrina: “Latin is onze favoriet, omdat
we daar allebei echt mogen dansen, als
twee gelijken. Bij Standaard is de man
de begeleider. Bij die stijl doet de man
dus eigenlijk wat meer dan de vrouw.”
“Onze ouders en onze trainers
Katja en Serge zijn heel belangrijk,”
benadrukt Sandrina. Zonder hen zou het
duo niet op zo’n hoog niveau kunnen

Erzeugergrossmarkt Weyers GmbH is een handelsbedrijf in
verse groente, fruit met o.a. een vestiging in Venlo (Nederland).
Onze producten worden hoofdzakelijk in Duitsland en
Oost-Europa verkocht. Erzeugergrossmarkt Weyers GmbH is
een succesvol bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden en een
aangename werksfeer met respect voor elkaar. De filosofie van
Weyers GmbH staat voor een open en eerlijke samenwerking
tussen haar medewerkers die hun verantwoordelijkheid kennen,
zelfstandig werken en eigen initiatieven tonen.
Wij zijn per direct op zoek naar

Meewerkend
voorman logistiek

m/v

Wat ga je doen?
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De werkzaamheden zullen plaats vinden in een dochteronderneming genaamd Warehousing Venlo BV, Venrayseweg 192,
5928 RH Venlo (adres is gelegen op Fresh Park Venlo).
Klanten, zowel intern als extern, vertrouwen op tijdige levering,
dus als meewerkend voorman heb je overzicht over alle processen,
stuur je de mensen in jouw team aan en steek je de handen uit de
mouwen wanneer het nodig is. Je werkt in tweeploegendiensten
en zorgt ervoor dat de ploegwisselingen efficiënt verlopen.

Wij zoeken:

• een enthousiast en leergierig persoon;
• met minimaal vmbo/mbo-diploma;
• die stressbestendig, flexibel, representatief, sociaal,
gedreven is en met oog voor detail;
• zonder 9 tot 5 mentaliteit;
• ervaring met computerwerkzaamheden;
• de Duitse/Engelse spraak redelijk onder de knie heeft;
• ervaring met heftruck of E.P.T. met de juiste certificaten heeft.

Wij bieden:

Een leuke en uitdagende baan binnen een jong dynamisch
bedrijf, met perspectief op een vast dienstverband en eventueel
doorgroeimogelijkheden. Wij bieden een salaris zoals in de
AGF-sector staat aangegeven en studiemogelijkheden nadat
men ervaring heeft opgedaan.

Beachvolley in Melderslo
In Melderslo vond op kermiszondag 30 juli een beachvolleybaltoernooi plaats. Diverse teams gingen
met elkaar de strijd aan op het veld bij het kermisterrein.

Spreekt dit je aan?

Herken jij je in deze vacature en wil je ons team komen
versterken stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar
wernerbroers@weyersgmbh.de of bel voor informatie naar
Werner Broers 077-3068666.
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In teken van gezondheid

Limburgse
Ruiterkampioen
schappen Kronenberg

Tweemaal podium
voor Kevin van Leuven
Door: Stichting van Leuven Racing
Nadat Kevin van Leuven uit Swolgen de laatste race geteisterd werd door technische problemen en de race aan
zijn neus voorbij moest laten gaan, nu dan eindelijk succes donderdag 27 en vrijdag 28 juli.

Ponyclub en ruiterclub Sevenum organiseren zaterdag 5 en zondag
6 augustus de Limburgse Ruiterkampioenschappen. Deze vinden plaats
op het evenemententerrein in Kronenberg.
Naast de spring- en dressuurwedstrijden vinden er diverse
shows plaats. De Limburgse
Kampioenschappen staan deze keer in
het teken van gezondheid. Er worden
diverse extra activiteiten georganiseerd en er wordt een compleet
gezondheidsplein opgebouwd.
Op zaterdagmiddag is op het
hoofdterrein een clinic van de
bekende internationaal springruiter
en winnaar van Olympisch zilver
Albert Voorn. Op zondagmiddag
komen rond de klok van 15.00 uur de
Future Guys in actie.

Hippische
wandeltocht
In samenwerking met De
Gezondste Regio 2025 staat tijdens
de kampioenschappen het thema
gezondheid centraal. Op vrijdag is
in de consumptietent een speciale
seniorenmiddag. Op zaterdagmiddag is er een hippische wandeltocht. Wandelaars starten vanaf
het wedstrijdterrein tussen 12.30 en
13.00 uur en lopen in een 12 kilometer lange tocht door het hippisch
gebied. De pauzeplek is de nieuwe

accommodatie van springruiter Leon
Thijssen, waar ook de stallen bezocht
kunnen worden.

Turnen op een
echt paard
Op het wedstrijdterrein is een
gezondheidsplein ingericht, waar
bedrijven en instellingen zich
presenteren. Op het gezondheidsplein is ook de Stichting Wens in
Beweging aanwezig. Op zaterdagmiddag zijn er dans- en bootcamppresentaties. Op zondagmiddag
kunnen bezoekers kennismaken
met voltige, dit is turnen op een
echt paard. Verder zijn er zaterdag
en zondag stokpaardenraces waar
iedereen aan kan deelnemen.
De presentatie op het gezondheidsplein is in handen van voormalig
spits van VVV-Venlo Maurice Graef.
Verder zijn er een kinderboerderij en
een springkussen en is er voor kinderen de mogelijkheid om geschminkt
worden. Op zondagmiddag komen de
mensen van hippisch centrum Caprilli
uit Panningen naar het evenement.
Kijk voor meer informatie op
www.paardensportsevenum.nl

Kevin reed twee wedstrijden op
het prachtige circuit Dyon Prenois in
Frankrijk voor het Open Nederlands
Wegrace Kampioenschap. Kevin domineerde de kwalificaties en mocht
van de pole vertrekken. Race 1 werd
vroegtijdig gestaakt toen Kevin tweede
lag. Race 2 was zinderend spannend
met felle gevechten tussen Kevin, Van
der Sluis en Van Straalen. Er ontstond
geharrewar in de laatste rondes door
wat achterblijvers. In de laatste bocht

kon Van der Sluis nog net voorbij de
achterblijver, Kevin en Van Straalen
lukten dit niet. Kevin kon Van Straalen
nog net pakken en finishte wederom
als tweede. Kevin: ‘Ik had natuurlijk
graag op het bovenste treetje gestaan,
maar ik ben tevreden dat we nu de
snelheid hebben voor de rest van het
seizoen om voor de winst mee te doen.
Tweemaal tweede zijn veel punten
voor het kampioenschap. We hebben
veel problemen gehad en het ziet er

nu goed uit. Volgende week ga ik een
wedstrijd rijden in het British Superbike
Kampioenschap. Ik rijd hier met mijn
eigen motor in de Dickies Supersport
onder de vlag van G&S Racing, mijn
voormalige team in het BSB. Ik kan hier
weer mooi op scherp komen te staan,
want hier is veel rijtijd en een pittige
competitie.” De volgende wedstrijd
op de OW-cup kalender is op zondag
27 augustus op circuit Oschersleben.
(Foto: Peter van de Water)

Magazijn-/montagemedewerker
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
middels een uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen & ontwikkelen van
de producten
vindt plaats in Nieuw-Bergen. De productie is veelal ondergebracht bij internationale
prijslijst
partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije).
Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar een magazijn-/montagemedewerker.
Functieomschrijving
Als magazijn-/montagemedewerker ben je dagelijks verantwoordelijk voor de montage van
kantoormeubilair in ons magazijn. Ook het op locatie plaatsen van binnenkomende goederen,
orderpicking, alsmede het assisteren bij laden en lossen behoren tot je werkzaamheden.
Jouw profiel
• VMBO werk- en denkniveau
• Ervaring met montage- en magazijnwerkzaamheden
• Zelfstandig kunnen werken
• Hands-on-mentaliteit
• Accuraat en betrouwbaar
• Collegiaal
• Technisch en logistiek inzicht
• Bezit van rijbewijs-B
• Diploma reach-heftruck is een pré

(Advertorial)

Succesverhaal

Wat bieden wij jou
• Fulltime functie voor 40 uur per week
• Uitdagende en afwisselende functie met uitzicht op lang dienstverband
• Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van
Charl van den Eertwegh. Charl kwam drie jaar geleden in dienst bij NLW en ging aan de slag bij de
Biesplanken in Horst, het stekbedrijf van NLW. Al snel was dit niet zijn enige werklocatie. Vanuit Kwekerij
de Peelkant kwam namelijk de vraag om hulp vanuit de Biesplanken bij piekmomenten op het stekbedrijf
in Meijel. Eigenaren Sandra en John: ‘’Charl is een erg flexibele kracht en een prettige persoonlijkheid om
mee te werken. Nadat hij ons vaker had uitgeholpen, vroegen wij ons af of hij niet langer kon blijven…’’
Een mooie kans voor Charl die inmiddels succesvol is ingevuld, want met veel plezier werkt Charl nu drie
dagen per week op detacheringsbasis bij de Peelkant. www.nlw.nl

Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatiebrief voor 12 augustus 2017 naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
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Knuffelwedstrijd
kindercentrum
op Flores
Stichting Nativitas uit Horst is samen met Harapan uit Best en de 9-jarige
Melvin Erkemeij een project gestart waarbij kinderen hun eigen knuffel
kunnen ontwerpen. Melvin verkoopt de knuffels voor de kinderen van
ontwikkelingswerkster Mama België op Flores in Indonesië.

Bouwvakfeesten in Horst
De bouwvak werd vrijdag 28 juli traditioneel ingeluid met de Bouwvakfeesten op het
Wilhelminaplein in Horst. Door het weer werd het evenement deze keer noodgedwongen naar binnen
verplaatst. Het was de zevende keer dat de Bouwvakfeesten werden georganiseerd. Muziek was er
deze keer van de band Khick. Feestdj Tonny en Hitmaestro sloten het programma af.

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

Vijfde editie Roest Festival
In Grubbenvorst vond zaterdag 29 juli de vijfde editie van het Roest Festival plaats. Op het strandje
aan de Maas traden diverse acts op. Deze editie van het dancefestival kende namen als Loud-E, Lucky
Done Gone en Stevie Kotey

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

Vorig jaar heeft Melvin aan kinderen in de aardbevingsgebieden in Nepal
350 zelfontworpen knuffels uitgedeeld
en geld verzameld. Voor kinderen in
Syrië heeft hij ook talloze knuffels en
andere hulpgoederen ingezameld. Met
het nieuwe project wil hij ervoor zorgen
dat de gehandicapte kinderen in Flores
speeltoestellen krijgen waarmee ze
lekker kind kunnen zijn. De opbrengst
zal deze keer het kindercentrum Maria
Stella Maris op het Indonesische eiland
Flores ten goede komen. Dit is een
van de zes tehuizen die zijn opgezet door de ontwikkelingswerkster

Mama België. Deelnemers leveren
hun, naar eigen ideeën, zelf gemaakte
knuffel bij Melvin aan. De knuffels gaan
op zijn website in de verkoop. Het doel
is om alle knuffels voor de kerst te
verkopen, maar knuffels die eerder
aangeleverd worden hebben ook kans
om verkocht te worden op één van de
vele evenementen waar Melvin dit jaar
te vinden is. Wie deel wil nemen kan
zich aanmelden via peacebymelvin@
gmail.com en krijgt dan een labeltje
toegestuurd dat in de knuffel verwerkt
word. Voor meer informatie, kijk op
www.peacebymelvin.com

Nieuwe mannenzanggroep
in Horst
In Horst start een nieuwe mannenzanggroep. Op maandag 14 augustus
is er om 20.00 uur een introductieavond in ’t Koetshoes in Horst.
Enkele initiatiefnemers met
belangstelling voor het lichte zangrepertoire bekijken momenteel of in
Horst, in aanvulling op de bestaande
koren, een draagvlak is voor een
nieuw te vormen kleine mannenzanggroep. Het koor staat onder

professionele begeleiding. De initiatiefnemers zoeken zangers die graag
in een dergelijk koor willen zingen.
Gedacht wordt hierbij aan minimaal
12 tot 16 zangers. Bij voldoende deelname zou al direct na de zomervakantie kunnen worden gestart.

Tuinconcert Roode Vennen
Bij Theetuin De Roode Vennen in Broekhuizen vindt zondag
6 augustus een tuinconcert plaats van pianist Loek Kleeven en fluitist
Georges van de Ven. Dit optreden begint om 16.00 uur.

Opening Melderslose kermis
De kermis in Melderslo werd zaterdag 29 juli traditioneel geopend met een Heilige mis op het
kermisterrein, op de vloer van de botsauto’s. Muziekvereniging Eendracht luisterde de mis op.

De twee muzikanten spelen deze
middag werken van onder anderen
Schubert, Saint-Saëns en Debussy.
Loek Kleeven studeerde piano aan het
conservatorium van Maastricht waar
hij cum laude afstudeerde. Samen met

Georges van de Ven speelde hij
meerdere malen bij Cambrinus in
Horst. De organisatie vraagt bezoekers
er rekening mee te houden dat het
een buitenvoorstelling is met enige
beschutting tegen zon, wind en regen.
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Zomermarkt

Opening dubbeltentoonstelling
Queeste naar ‘n hemel

Rondleiding Kasteel
Huys ter Horst

Tijd: 12.00 uur
Locatie: kerk Broekhuizenvorst

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Huys ter Horst Horst

Livemuziek

Hippische wandeling

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 12.30 uur
Organisatie: Stichting Ruiterbelangen Sevenum
Locatie: Grandorse Kronenberg

Wandeling voor alleenstaande
40-, 50- en 60+’ers

Avondvierdaagse

Beatz & Bandz Summerfestival

Beatz & Bandz Summerfestival

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Broekhuizerbroek Broekhuizen

Tijd: 16.00-02.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: Rijhal Hoogveld Lottum

Tijd: 16.00-02.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: Rijhal Hoogveld Lottum

Wandeling met natuurgids

Optreden Manito

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Orgelconcert

Oude ambachten

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: GK Cantate Horst en GZV Le Rossignol Lottum
Locatie: parochiekerk Lottum

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tuinconcert Loek Kleeven en
Georges van de Ven

Beatz & Bandz Summerfestival

Limburgse
Ruiterkampioenschappen

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Beachhandbalevent
Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Afslag10
Locatie: Velden achter Dendron-sporthal Horst
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Tijd: 19.00-02.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: Rijhal Hoogveld Lottum

Limburgse
Ruiterkampioenschappen
Organisatie: Ponyclub en ruiterclub Sevenum
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Organisatie: Ponyclub en ruiterclub Sevenum
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Dahliafestijn
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Lottum

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Click4friends
Startlocatie: Raadhuisplein Sevenum

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

di
08
08
do
10
08

Jaarmarkt
Tijd: 09.00-16.00 uur
Locatie: centrum Horst

Zomermarkt
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Dahliafestijn

Openstelling ’t Zoemhukske

Livemuziek

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Lottum

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

Tijd: 12.00-20.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Zondagwandeling in het
Schuitwater
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 6 augustus een wandeling door het Schuitwater. De tocht van 5 tot 6
kilometer die ongeveer 2 uur duurt gaat door het broekbos, de heide en het naaldbos.

Expositie BiblioNu
Horst
In de bibliotheek van Horst is van zaterdag 5 augustus tot en
met zondag 24 september een expositie te zien van schilderijen
van Frank Stevens. Deze schilder is autodidact en hoewel hij op
19-jarige leeftijd tot de kunstacademie werd toegelaten, zocht hij
het avontuur in Australië en Azië. In het vertalen van zijn (levens)
ervaring naar het doek laat Stevens zich door het expressionisme
inspireren.

Het Schuitwater is een zeer
gevarieerd natuurgebied rond
een oude Maasgeul en biedt
open water, moerassige stukken,
rietkragen, vochtige graslanden
en, hogerop gelegen, droge

zandgronden bedekt met bossen,
heidevelden, een enkel ven en
kleine akkers. Er valt, in ieder
seizoen, volop te genieten van de
rijkdom aan bijzondere planten,
paddenstoelen, insecten en vogels,

aldus IVN De Maasdorpen.
De wandeling start om 10.00 uur
bij Theetuin De Roode Vennen in
Broekhuizen. Deze wandeling vindt
iedere eerste en derde zondag tot
en met oktober plaats.

03
08

Medische Religie
zorg
Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
4 t/m 10 augustus 2017
Beurskens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

Heilige mis

112

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

Zigeunergitarist Manito staat zondag 6 augustus op het zomerterras van Cambrinus in Horst. Dit optreden begint
om 16.00 uur.

09.45

Manito speelde al eerder op
dit podium. Als jong kind raakte
hij verslingerd aan de Spaanse
gitaar en ontwikkelde hij zich tot
virtuoos op dit instrument. Zijn
oom, die gitaar (Hot 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. Zijn spel is intuïtief en
heeft veel dynamiek. Dankzij de

vele improvisaties klinkt zijn
muziek spontaan.
Hij beheerst met gemak alle
aan zigeunermuziek verwante stijlen zoals gipsy traditionals uit de
Sinti- en Romacultuur en muziek
in de sfeer van Django Reinhardt.

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

Oude ambachten in De Locht

Hegelsom

In Museum De Locht in Melderslo zijn op zondag 6 augustus demonstraties van oude ambachten. Het museum is
deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
19.15

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

woensdag
		

Rozenkrans

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Melderslo
17.30

Swolgen
10.30
19.00

Sevenum
18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
18.00
19.00

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

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

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

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

anco lifestyle centre
Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

18.00

IJssalon
De Zeuten Inval
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé
Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op avondje bowlen
Koffie voor E 1

DMS-Service

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

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

10% korting op een diner
voor 2 personen

Camps Optiek

Eetcafé Ald Vors

Priesternoodnummer

Hostellerie De Maasduinen

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

De Schuilplaats
zondag
		

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

ANBISE

Die 2 Brüder von Venlo

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

andere activiteit voor de kinderen.
Kijk voor meer informatie over de
activiteiten van deze dag op
www.delocht.nl

HALLO voordeelpas

E 1 korting op jam

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

de wisselexpositie Onderweg, van
karrenspoor tot A73 bekijken. Tot en
met vrijdag 1 september is er elke
dag van 14.00 uur tot 16.00 uur een

09.00

Meerlo

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Kinderen kunnen deze dag zelf
dierfiguren maken van hout. Muziek is
er van muziekgroep 4 You uit
Melderslo. Bezoekers kunnen tevens

Deelnemers

Lottum

Verloskundige zorg

Alarmnummer

19.15

Grubbenvorst

zaterdag

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

Optreden Manito in Horst

10.30

Broekhuizenvorst

Horst

service 21

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

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

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een voetbehandeling
naar keuze bij min. besteding van E 15

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

Paramedische Voetzorg Horst

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

The Zen Company
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

KOELEN & VRIEZEN

INRUILACTIE!
!
K
E
E
W
E
T
S
T
LAA

Kortingen tot wel € 400,- bij inruil van uw oude vrijstaande koelkast of vriezer!

NO FROST!

NO FROST!

349,-

699,-

1099,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/GRATIS
BEZORGD!

74,NU

-/-

275,-

204,-

GRATIS
BEZORGD!

NU

-/-

495,-

GRATIS
BEZORGD!

Vrieskast / GSN29EW30

Vrieskist / WH 2010
t" tMJUFSt4OFMWSJFTGVODUJF
t%FLTFMNFUUFHFOHFXJDIU NBLLFMJKLUFPQFOFOFOUFTMVJUFO
t&MFLUSPOJTDICFEJFOCBBSEJTQMBZWPPSFYUSBHFCSVJLTHFNBL
t I Y C Y E DN

304,NU

795,-

Amerikaanse koel-vriescombi / RS7557BHCSP

t" tMJUFStWBL MBEFO
t/P'SPTUWPPSLPNUJKTWPSNJOH POUEPPJFOJTOJFUOPEJH
t&MFLUSPOJTDIFUFNQFSBUVVSSFHFMJOH
t I Y C Y E DN

t" t,PFMHFEFFMUFMJUFS WSJFTHFEFFMUFMJUFS
t(FÕOUFHSFFSEFJKTFOXBUFSEJTQFOTFSt5XJO$PPMJOH1MVT
t/P'SPTUWPPSLPNUJKTWPSNJOH POUEPPJFOJTOJFUOPEJH
t I Y C Y E DN

PHILIPS DEALS!
199,99

74,99

49,-

119,*

279,99

169,-

SENSEO KOFFIEZETAPPARAAT / HD7804

STOFZUIGER MET ZAK / FC8721

AIRFRYER / HD9240

t;FUUXFFLPQKFTLPGmFCJOOFOFFONJOVVU
t0OEFSEFMFOWBBUXBTTFSCFTUFOEJH

t)PHFTUPGPQOBNFPQFMLTPPSUWMPFS

t(F[POEFSGSJUVSFO HSJMMFO CBLLFOFOCSBEFO[POEFSPMJF

t"DUJFSBEJVTNt)&1"mMUFS

* Na € 30,- refund via Philips

t#FSFJEJOHTDBQBDJUFJU LHt0OEFSEFMFOWBBUXBTTFSCFTUFOEJH

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

